
 

 

HISTORIE 

hasičského  sboru 

ve  Stranném 

 
od roku 1891 do roku 1975 

 

 

 

 

 

zpracováno  věrně podle knih zápisů SDH Stranný 



1891 – 22.2. se sešlo 25 občanů a potvrdilo svým podpisem, že si přejí, aby byl 
v osadě Stranný zřízen dobrovolný hasičský sbor. Byl zvolen zřizovací výbor, ve 
kterém byl předsedou Josef Novotný. 10. května se konala ustavující Valná 
hromada. Předseda ustavujícího výboru prohlásil, že stanovy došly nejvyššího 
schválení. Tím byl sbor založen. Bylo zapsáno 29 členů a začaly první volby. 
Prvním předsedou byl zvolen Antonín Bakos, velitelem Josef Novotný, 
podvelitelem Josef Poustka. 

1892 – 10. července se sbor prvně účastnil hasičského cvičení v Nesvačilech. 
Odchod byl určen na šestou hodinu ranní a určeno, že jestliže se náš sbor sejde 
s neveklovským přidá 3 zlaté na hudbu. 5. prosince byla projednána účast na 
pohřbech. 

1893 – Prvním vyloučeným členem byl Jan Doubrava, který zastával funkci 
zbrojníka.  Poněvadž na něho byli stížnosti a podle stanov se nezachovával. Byl 
všemi hlasy vyloučen. Stalo se tak 19. února. V březnu byli vysláni zástupci a to 
Josef Novotný a Matěj Červenka na pohřeb do Prahy panu Čeňkovi Daňkovi 
šlechtici z Esse. Na cestu jim byla dána částka 5 zlatých. Rekviem se zúčastnil 
celý sbor v Chrámu Páně v Neveklově. 

1895 – 3. června se konala sborová přehlídka 

1896 – Valná hromada se konala 9. února. Bylo rozhodnuto o zakoupení nové 
dvoukolé stříkačky. 

1897 – V lednu bylo rozhodnuto, aby byli upomenuti všichni dluhující domkáři, 
kteří dosud nepřispěli na zakoupení stříkačky. Panu Bartáskovi byla částka 
odpuštěna. 

1900 – Při lednové  valné hromadě bylo projednáno čištění stříkačky. 

1902 – Sedm členů se zúčastnilo běhu hasičského  školení a dohromady dostali 
dietu 30 korun. 

1903 – Byl podán návrh, aby kočím zapřahajícím do stříkačky byla odejmuta 
koruna platu. Návrh neprošel. 12. července se v protokolech prvně objevuje 
zmínka o hasičské strážnici. Je rozhodnuto, že členové sboru si pořídí nové 
čamary. Několik členů se zúčastnilo 10. sjezdu českoslovanského hasičstva v Praze 
ve dnech 15. – 16. srpna. K panu Procházkovi z Neveklova si dalo 18 členů šít 
čamary. 1 m látky stál 3,60 zlatých. 

1904 – Usneseno, že za čištění stříkačky se bude platit 12 korun ročně. K čištění se 
přihlásil M. Vyskočil s podmínkou, že čistící pomůcky mu budou kupovány. J. 
Jahodovi se bude za topení v hasičské zbrojnici platit 1,60 korun. 

1905 – 4. dubna se konala mimořádná schůze a projednávala se na ní urážka 
hasičského sboru učiněná panem Bohumilem Křižanem, zemským hasičským 



dozorcem.(Viz zápis.) Po požáru v Blážimi bylo shledáno 80 m hadic 
nepotřebných, a proto rozhodnuto koupit 100 m hadic nových. 

1907 – Matěj Vyskočil podává návrh na vydláždění hasičského skladiště. Po delší 
debatě byl návrh přijat a rozhodnuto použít kamene. 

1908 – Bylo rozhodnuto koupit novou stříkačku a potřebný obnos 1 600 korun 
vydlužiti u záložního a spořitelního spolku v Bělici. 

1909 – Při Valné hromadě 17. ledna byla udělena důtka Matějovi Vyskočilovi za 
neslušné chování na plese. Členové byli žádáni, aby se slušně chovali a tím čest 
a důstojnost dobrovolného hasiče zachovávali. Zůstatek v pokladně činil 8,42 
korun. 

1912 – Byl přijat Antonín Vyskočil, žádost o přijetí Františka Hrstky byla 
zamítnuta. 

1913 – Velitelem byl zvolen Antonín Čermák. Josef Novotný byl zvolen čestným 
členem. Byl přijat František Perníček. 

1914 – Byli přijati Jan Chomata a František Hrstka. 

1915 – 7. února bylo o Valné hromadě vzpomenuto členů, kteří byli následkem 
mobilizačních rozkazů z 26. července povoláni do války. Byli to: Jiří Poustka, 
František Hrstka, Václav Podlipský a Antonín Jahoda. 

1919 – O Valné hromadě 2. února jednatel s politováním konstatuje, že mu 
nebyla předána kniha protokolů se zápisy z let 1915 – 1918. Zůstala jen zpráva 
pokladní, podle které mimo  jiné v roce 1917 zbývalo v pokladně 10,18 korun a 
v roce 1918 se nedostávalo 28,72 korun. Obecní představenstvo bylo požádáno o 
zvýšení příspěvku sboru neb dosavadní příspěvek 50 korun je vzhledem k dnešní 
drahotě malý. 27. dubna se sbor účastnil slavnosti sázení „Lip svobody“ na 
Provodné. Byla pořádána veselice a čistý zisk 450 korun byl věnován na základ 
„Fondu pro zřízení pomníku padlých ve světové válce“. K tomu určeno místo 
uprostřed lip. 

1920 – Obvyklý hasičský ples se pořádal v hostinci U Poustků 8. února. Zisk z plesu 
byl 580 korun. Na stavbu pomníku bylo věnováno 180 korun. Bylo rozhodnuto 
všemožně působiti na dokončení stavby pomníku. K tomu účelu uspořádána 
sbírka po celé obci a vytvoření zvláštního komitétu. Sbor se 6. června účastnil 
tábora lidu na Holém vrchu u Nahorub na oslavu 500. výročí husitské srážky, 
která se udála 11.11. 1419 mezi Nahoruby a Radíčí. Byla povolena podpora se 
zemského hasičského fondu 700 Kč. Byla objednána bedlovka za 500 Kč. Sbor 
v tomto roce čítal 21 členů činných, 21 přispívajících a v pokladně byl zůstatek 
199,50 Kč. 



1921 – Kvůli krátkému masopustu a množství plesů v okolí nebyl ples v obci 
pořádán. Byli přijati tři noví členové. Sborový listonoš J. Jahoda žádá o zvýšení 
poselného ze 7,60 Kč ročně na 25 Kč ročně.  Byla podána stížnost na sbor Bělický, 
který se neprávem přihlásil o nalezenou koncovou hadici již náš sbor ztratil 
cestou od požáru na Borovce 1. února. Sbor Bělický byl upomenut a tuto dosud 
nevrátil. 18. září bylo odhalení pomníku padlých na Provodné a sbor se 
zúčastnil  korporativně. Odhalení pomníku v Neveklově se sbor neúčastnil, neboť 
nebyl pozván. Požáry tento rok byly dva a to u pana Krejči na Borovce a u pana 
Maška ve Vlkonicích. 

1922 – 8. ledna se konal tradiční ples. Sbor čítal 23 členů činných, 22 
přispívajících a 1 čestného. V pokladně byla hotovost 164,90 Kč. 25. června se sbor 
účastnil hasičského sjezdu v Jablonné. 

1923 – Ples se konal 6. ledna a zisk byl 103 Kč. V lednu zemřel přispívající člen 
Josef Poustka a pohřbu se účastnil velký počet členů. Předsedou byl opět zvolen 
Antonín Bakos a velitelem Antonín Čermák. Obec Ouštice koupila od nás starší 
stříkačku za 5 000 Kč. Za nového člena byl přijat Antonín Blažej. Sbor se účastnil 
hasičského cvičení v Újezdě. Na hasičský sjezd do Prahy bylo přihlášeno 6 členů. 
10. června se konal župní sjezd v Hořeticích, kterého se sbor zúčastnil v hojném 
počtu. Ušití nových hasičských obleků bylo zadáno krejčímu Jindřichovi Jahodovi 
ze Stranného po 20 Kč za kus. Jelikož sbor nemněl peníze, půjčil si je ve 
Spořitelním spolku v Bělici a to 2 000 korun. Na zakoupení společného 
divadelního jeviště byla dána částka 300 Kč. Sbor čítal 27 členů činných, 32 
přispívajících a 1 čestného. V pokladně zbylo 237,57 Kč. 

1924 – Ples se konal 6. ledna a Valná hromada 9. února. Ve volbách byli 
zvoleni: předseda Antonín Bakos, velitel Antonín Čermák, jednatel Karel 
Šebánek. Noví členové – Jaroslav Podlipský, Karel Rabiňák, Antonín Červenka, 
Antonín Brabec. Na vlastní žádost vystupují: Josef Mrázek a Josef Růzha. 3. 
března na Masopustní pondělí byl pořádán taneční věneček. V dubnu se sbor 
účastnil pohřbu župního dozorce Jana Bartáka z Neveklova. V červnu byl sbor 
na sjezdu rodáků v Netvořicích a v červenci na župním sjezdu na Chvojínku. 
Z finančních důvodů se sbor cvičení v Oušticích neúčastnil. V pokladně bylo 35,59 
Kč a v rezervní pokladně 935,68 Kč. 

1925 – Ples se konal 4. ledna, hudba hrála bělická a vstup byl 5 Kč. Valná 
hromada se konala 19. února. Ve  volbách byli potvrzeni titíž funkcionáři. 
Členský příspěvek byl zvýšen ze 2,40 Kč na 5 Kč ročně. Za nové členy byli přijati 
Josef Hašek ml. a František Schůt ml., oba narozeni v roce 1901. Byl pořádán 
věneček a na sjezdu v Krusičanech vystoupil sbor korporativně. Sbor čítal 31 členů 
činných, 36 přispívajících a 2 čestné. V pokladně byla hotovost 124,94 Kč a 
v rezervní pokladně 959,34 Kč. 

1926 – Byl pořádán ples a věneček. Valná hromada se konala až 5. května. 
Antonín Červenka vystoupil z činné služby. Přítel Adam navrhl, aby se příští rok 



konal ve Stranném sjezd hasičů. Velitel připomíná dochvilnost a žádá, aby se 
mužstvo dostavilo do schůze nejpozději půl hodiny po zatroubení. K požáru vyjel 
sbor jednou. Sjezdu v Praze se zúčastnili dva členové. V pokladně je 135,30 Kč, 
v rezervní kase 989,08 Kč a v divadelním fondu tento rok zřízeném 317,80 Kč. 
Volby byly beze změny. 

1927 – Byl tradičně pořádán ples a věneček. Valná hromada se konala 9. dubna. 
Nový člen Jaroslav Járka. Sbor se účastnil hašení požáru u pana Bučínského 
v Černíkovicích ,  hasičského župního sjezdu ve Stražovicích a oslav na Neštětické 
hoře. Sbor měl 32 členů, 44 přispívajících, 2 čestné. V pokladně je 18,06 Kč, 
v rezervní kase 1 138 Kč a v divadelním fondu 244 Kč. 

1928 – Valná hromada se konala 3. března. Při volbách se velice dotklo 
přítomných členů, že dosavadní velitel Antonín Čermák volbu nepřijal a hodlá 
s omluvou na své stáří z činné služby vystoupit. (Od roku 1913.) Velitelem byl 
zvolen Václav Novotný. Za nového člena se hlásí František Perníček ml. a 
vystupuje V. Perníček, F. Hrstka a Ludvík Jahoda. Přítel Čermák byl jmenován 
čestným členem a dostal diplom. Byl pořádán ples a věneček. Požáru se účastnil 
sbor u pana Nováka v Mlékovicích, u pana Peška v Křížích a lesního požáru 
v lese velkostatku Tloskov.  Naše členstvo se zúčastnilo i sekyrkového cvičení 
v Krchlebích, Stranném a Blažími. Zastoupen byl náš sbor i na sjezdu 
slovanského hasičstva v Praze a na župním hasičském sjezdu v Netvořicích a při 
otevření sokolovny v Neveklově. Tento rok byl i rokem bolestné ztráty dvou členů 
a přátel Antonína Bakose a Josefa Novotného – prvních průkopníků myšlenky 
hasičské u nás a zakladatelů a budovatelů našeho sboru. Pokladní hotovost 
1767,73 Kč, rezervní kasa 285,37 Kč. 

1929 – Byl opět pořádán ples a věneček. Valná hromada se konala 16. března. 
Schválen návrh, aby se volby konaly vždy za tři roky podle vzoru župy a nově 
vzniklých sborů. Novým starostou sboru byl zvolen Václav Bakos. Přistupují Karel 
Hrstka a Václav Šebánek. V místě byl odbýván župní hasičský sjezd s dobrým 
efektem morálním tak i finančním. Byl ustanoven samaritánský odbor jenž se 
zúčastnil s dobrým výsledkem samaritánského kursu. Byla provedena generální 
oprava hasičského skladiště. Požáru se účastnil sbor jednou a to ve Stražovicích 
u paní Bakosové. 

1930 – Tradiční pořádání plesu i věnečku. Zemřel starosta sboru Václav Bakos. 
Stav členů: 30 činných, 49 přispívajících, 2 čestní. Přijat bratr Kocourek. Starostou 
sboru zvolen Antonín Čermák st. V pokladně hotovost 2 477,35 Kč a v rezervní 
pokladně 49,37 Kč. 

1931 -  Pořádán ples a věneček. Valná hromada byla svolána na 21. února. 
Sbor vystoupil při hasičském sjezdu v Blažími. Stav členů: 30 činných, 50 
přispívajících, 2 čestní. 



1932 – Valná hromada byla 20. února. Proběhly volby, ve kterých byli zvoleni: 
starostou Antonín Čermák, velitelem Václav Novotný, jednatelem Karel 
Šebánek. Čištění hasičského vozu bude mít na starost Václav Novotný ml. a to za 
odměnu 5 Kč a tuto zaplatí každý, kdo o zapůjčení vozu požádá. Korporativní 
účast na sjezdu v Oušticích. 

1933 – Ples se konal 6. ledna. Na požádání hasičského sboru z Křečovic bylo 
ujednáno, že naši členové vypomůžou při sekyrkovém cvičení. Členům sekyrkového 
cvičení byla poskytnuta dvojnásobná dieta. Cvičení se konalo o sjezdu 28. 
května. Sbor se zúčastnil národní slavnosti k uctění patnácti letého výročí 
trvání naší samostatnosti spojenou se sázením lípy Svobody a lip padlým 
hrdinům ve světové válce, která se konala 28. října v Křečovicích. Byl uspořádán 
zájezd autobusem na Svatou Horu u Příbrami. Stav členů: 30 činných, 51 
přispívajících, 2 čestní. Pokladní hotovost 2 622,80 Kč a v bratrské pokladně 
472,60 Kč. Kromě toho dluží sbor Kampeličce v Bělici 1 000 Kč. 

1934 – Ples se konal 6. ledna, Valná hromada 27. ledna a věneček jako obvykle 
na konci masopustu. U požáru byl sbor třikrát a to u pana Kolomázi a pana 
Šedivého v Podhorách a u pana Maříka v Krchlebích 

1935 – Byl pořádán ples a věneček. Starostou byl zvolen Antonín Čermák, 
velitelem Jan Adam, jednatelem Karel Rabiňák. V předvečer 6. března, 
narozenin to pana prezidenta, byla pořádána oslava a to formou pálení ohňů. 
Přistoupili noví členové Josef Mařík a Jindřich Járka. Sbor měl 32 členů činných, 
48 přispívajících a 2 čestné. Pokladní hotovost 2 122,10 Kč a v bratrské pokladně 
853 Kč. 

1936 – Ples se konal 6. ledna a čistý zisk činil 675,30 Kč. Tentokrát se členové 
rozhodovali mezi hudbou pana Šťastny z Benešova a hudbou Bělickou. 
Poněvadž pan Šťastna požadoval 600Kč, bylo rozhodnuto, že bude hrát hudba 
Bělická. Novým členem F. Šnajdr. Bylo usneseno darovat 10 Kč domovu slepých 
vojínů. Sbor se účastnil oslav 60. let trvání neveklovského sboru. 

1937 – Ples se konal 2. ledna a zisk činil 569,75 Kč. Valná hromada byla 21. 
února v hostinci. Členský příspěvek činil 5 Kč za člena. Za nové členy byli přijati 
František Jahoda, Václav Novotný a vystoupili A. Jahoda a Červenka Jan. Bylo 
rozhodnuto opatřit si nové stejnokroje, které ušije Jindřich Jahoda a zaplatí je 
sbor, ale členové se zavázali zaplatit je nejdéle do konce roku 1939. Čistý zisk 
z věnečku 135 Kč. Trubačem byl určen Karel Hrstka a Václav Novotný. 28. března 
bylo sehráno divadlo a čistý zisk činil 216 Kč. Sbor čítá 29 členů činných, 45 
přispívajících a 2 čestné. Pokladna 1 394,80 Kč, br. pokladna 761,65 Kč. 

1938 – Ples se konal 6. ledna a zůstatek byl 347,40 Kč. Sbor daroval domovu 
slepých vojínů 10 Kč. Bylo rozhodnuto koupit jeviště o čtyřech proměnách od firmy 
Polášek. Odsouhlaseno, aby výbor zůstal ve stejném složení. Z činné služby 
vystupuje Václav Podlipský. Sbor čítá 30 členů činných, 46 přispívajících a 1 



čestného. Byla sehrána 3 divadla. V červenci zemřel starosta Antonín Čermák. 
Pokladní hotovost 2 233,40 Kč a v br. pokladně 663,45 Kč 

1939 – Na tradičním plese se vydělalo 514 Kč a na věnečku 116 Kč. Ve volbách 
byli zvoleni: starostou František Schůt, velitelem Jan Adam, ,jednatelem 
Jaroslav Járka. Čistý výdělek z divadla činí 246,80 Kč. Valná hromada se 
konala 3. března. Ve sboru 28 činných členů, 50 přispívajících. 

1940 – 15. ledna se dvacet členů účastnilo požáru stájí Antonína Maříka ve Spolí. 
Věneček se pořádal 5. února se ziskem 405,50 Kč. Valná hromada se konala 17. 
února. Výtěžek z divadla 357 Kč. Přišel přípis se Zemské hasičské jednoty v Praze, 
podle které musí být odstraněny všechny sošky, znaky a obrazy připomínající 
československou republiku. 

1941 – 25. ledna o šesté hodině večer se konal tradiční ples a vstup byl 7,80 Kč. 
Výtěžek z plesu činil 35 Kč. O masopustním pondělí 24. února měl být pořádán 
věneček, ale byl Okresním úřadem zakázán. Bylo jednáno o tom, že někteří 
členové nenavštěvují schůze ani jiných akcí se neúčastní, proto proti nim bude 
zakročeno podle řádu. 

1942 – 1945 - Zápisy z důvodu vystěhování občanů z obce chybí … 

1945 – Po dlouhém čase se členská schůze konala14.prosince. Za nepřítomného 
starostu přítomné přivítal velitel Jan Adam. Připomněl, že se všichni členové zase 
šťastně sešli po dvouletém vystěhování, kdy byli roztroušeni po celých Čechách. 
Bylo ujednáno, že začátkem příštího roku se bude konat tradiční ples. 

1946 – Bylo členům oznámeno, že se jedná o zakoupení motorové stříkačky a 
automobilu. Sbor čítal 24 členů činných a 41 přispívajících. 

1947 – Ples byl pořádán 5. ledna a hrála na něm hudba pana Vaněčka. Vstup 20 
Kč včetně dávky. Na tomto plese byl poprvé prodělek 396 Kč. Při debatě bylo 
zdůrazněno, že se v minulosti špatně oplácely návštěvy plesů a bylo proto 
rozhodnuto, že se všichni členové musí některého z okolních plesů zúčastnit a na 
vstup dostanou 20 Kč. Ve volbách byli zvoleni: starostou František Schůt st., 
velitelem Jan Adam, jednatelem Jaroslav Járka. Noví členové – Jaroslav Adam, 
Jaroslav Perníček, František Perníček, Jiří Poustka, Jaroslav Jahoda, Miloslav 
Blažej a Antonín Perníček. Příspěvek stanoven na 10 Kč. 

1948 – V lednu se pořádal ples a čistý zisk činil 343,30 Kč. Věneček se tentokrát 
nepořádal. Dostali jsme příslib na auto a v prosinci z Prahy příslib na 
pneumatiky. Sbor má 29 členů činných a 37 přispívajících. 

1949 – Ples se konal 22. ledna, vstupné stanoveno na 25 Kčs a prodělek byl 59,90 
Kčs. Cestovné na okolní plesy stanoveno na 30 Kč. V tomto roce sbor vlastnil 1 
stříkačku motorovou, 2 ruční, 200 m hadic B, 150 m C a jiné vybavení. Byla 
provedena sbírka na bratra Antonína Dalibábu z Blaženic, který vyhořel. 



Sbírka vynesla 500 Kčs. Sbor se hromadně účastnil oslav 1. máje. Dle nového 
rozdělení je Stranný sídlem okrsku č. 13 a jsou k němu přiděleny tyto sbory: 
Mlékovice, Blažím, Nahoruby, Krchleby. Zemřel starosta František Schůt. Ve 
sborové pokladně je schodek 255,10 Kčs, na vkladní knížce je 1281,70 Kčs a 
v pokladně bratrské 1102,60 Kčs. 

1950 – Ples se konal až 4. února, vstup byl 25 Kč a čistý zisk 2 992 Kč. Velitel dal 
důtku členům, kteří se chovali nedůstojně na plese a upozornil je, že při opakování 
takových případů bude postupovat přísně. Bylo jednáno o nejvhodnějším  místě 
pro stavbu nové zbrojnice v důsledku koupě auta. Starostou byl zvolen Antonín 
Poustka, velitelem Jan Adam, jednatelem Jaroslav Járka. Čestným členem byl 
jmenován Matěj Vyskočil a novými členy Miloslav Kut a Jan Hašek. 4. června se 
konal župní sjezd v Benešově, kterého se zúčastnilo 5 členů, kteří tam cvičili. 
Členové byli seznámeni se zakládáním a činností zemědělských družstev. 
Oprava auta u pana Starého bude již hotova, a proto se jednalo o jeho 
garážování. Na stavbu nové zbrojnice není naděje, a proto se musí opravit 
stará. Velitel žádá, aby se úpravy provedly dobrovolnou prací zdarma. Každý 
člen odpracuje jeden den. Byla podána žádost o zavedení autobusové zastávky 
u váhy. Činných členů 28, přispívajících 36. Na vkladní knížce je 845,40 Kčs, 
v bratrské pokladně 4 175,60 Kčs. 

1951 – Ples pořádán 6. ledna, hudba O. Sládka za 3 400 Kčs. Cestovné na 
návštěvu okolních plesů činilo 50 Kč. Občanky naší osady byly požádány o 
příspěvek na uspořádání bufetu. Výtěžek z plesu 3 199 Kčs. Navrženo, aby se za 
peníze z plesu udělal zájezd hasičským autem na památná místa. Dle směrnic 
zaniká hasičský sbor jako spolek, ale tvoří se požární sbor, do kterého se můžou 
přihlásit občané od 17 do 60 let. Do požárního sboru se přihlásili všichni ve 
stanovené věkové hranici. Valná hromada se konala 29. března a byla 
zahájena státní hymnou. Předsedou byl zvolen Antonín Poustka, 
místopředsedou Karel Vojta, výcvikovým referentem Jan Adam, jednatelem 
Jaroslav Járka. Nový název je “Místní  jednota svazu československého 
hasičstva“. Na konci Valné hromady byla zpívaná Píseň práce.  

1952 – Ples se konal 26. ledna a čistý zisk byl 4 638 Kč. Cestovné na návštěvu 
okolních plesů činilo 50 Kč. Valná hromada se konala 17. dubna. Sbor měl 26 
členů. V pokladně sborové byl schodek 216 Kčs, v pokladně bratrské zůstatek 7 
019,40 Kčs. Předseda Antonín Poustka, místopředseda Jan Brabec, druhý 
místopředseda Karel Hrstka, jednatel Jaroslav Járka. 

1953 – Ples byl pro nemoc hostinského bratra Poustky odložen na pozdější dobu. 
Valná hromada se konala 12. února. Do sboru byl získán jeden člen a u žen 
nebylo získáno pochopení, protože mladé tu nejsou a starší že jsou 
zaneprázdněné prací. Byla vyzdvižena činnost posledního zakládajícího člena, 
zemřelého Matěje Vyskočila, který byl činný 61 rok. Předseda Antonín Poustka, 
první místopředseda Karel Hrstka, druhý místopředseda Karel Vojta, jednatel 



Jaroslav Járka. Pokladní hotovost k 1. červnu činila 4 184,40 Kčs a po měně činí 
83,69 Kčs.  

1954 – Ples se toho roku konal 20. února. Účast byla slabá, proto bylo 
rozhodnuto, aby se ples konal jako dříve a to sobotu před nebo po Třech králích. 
Valná hromada se konala 11. prosince. Sbor měl 22 členů. Tento rok byl pořádán 
zájezd na slavnost spuštění první turbíny na Slapské přehradě. Sbor se zúčastnil 
vytahování dřeva po povodni v Živohošti. Zůstatek v pokladně 553,60 Kčs. 
Předseda Jan Brabec, velitel Karel Hrstka, jednatel Jaroslav Járka. 

1955 – Ples se konal 8. ledna a vstup činil 6 Kčs. Byla též tombola. Zůstatek 
z plesu 251 Kčs. Jednatel oznámil úbytek členů, sbor jich má pouze 19. Zůstatek 
v pokladně 480,37 Kčs.  

1956 – Valná hromada se konala 5. ledna a zakončena byla Písní práce. 
V pokladně 480, 37 Kčs. Bylo připomenuto dovršení 65 let trvání Místní jednoty. 
Předseda Jan Adam, velitel Karel Hrstka, jednatel Jaroslav Járka. Bylo 
ujednáno, že při pohřbech činných členů se nebudou nosit jako doposud přilby, 
ale čapky. Výroční schůze se konala 15. prosince v místnosti hostince „Jednoty“ 
ve Stranném. Bylo zdůrazněno, že Místní jednota potřebuje, aby přistoupila naše 
mládež a MJ se tím vzpružila k větší činnosti. Pokladna – 781,37 Kčs. Předseda 
Jan Adam, velitel Karel Hrstka, jednatel Jaroslav Járka. Nově zvolení jsou 
schváleni jak Místním národním výborem, tak Místním výborem Národní fronty. 

1957 – Byli přijati František Hrstka, Karel Hrstka, Karel Rabiňák, Josef Rabiňák, 
Jaroslav Járka ml., Bohuslav Járka, Václav Járka. Naše jednota byla zařazena 
do okrsku Bělice. Výroční schůze se konala 12. prosince. Začala později, protože se 
před zahájením konala schůze Místního národního výboru na závěr oslav Velké 
říjnové socialistické revoluce. Místní jednota má 24 členů a u JZD bylo 
odpracováno 650 brigádnických hodin. V pokladně je 941,47 Kčs. Předseda Jan 
Adam, velitel Karel Hrstka, jednatel Jaroslav Járka. 

1958 – 4. ledna se pořádal ples s výdělkem 543 Kčs.  Výroční schůze byla 29. 
listopadu. Sbor má 25 členů, z toho 5 vykonává základní vojenskou službu. Byl 
uspořádán zájezd na zámek Hluboká. 9. února se sbor účastnil hašení požáru 
způsobeného dětmi v Podhorách u paní Žemličkové. V pokladně 1 125,87 Kčs. Jan 
Adam a Josef Urban dostali od Okresního výboru Čestné uznání. Byl přijat 
Miloslav Kut ml. 

1959 – Začátkem roku byl pořádán ples s výdělkem 1 606 Kčs. Byl odsouhlasen 
odprodej starých cvičných oděvů členům za 20 Kčs. Výroční schůze se konala 12. 
prosince. Sbor má 26 členů. Pořádán zájezd na Orlík a Zvíkov. V pokladně 2 422 
Kčs. Předseda Jan Adam, velitel Karel Hrstka, jednatel Jaroslav Járka. 
Ujednáno k 15. výročí osvobození opravit zbrojnici. 



1960 – Ples se konal 9. ledna. Místní jednota čítá 28 členů. Členové vyčistili 
obecní studnu a na opravě zbrojnice odpracovali 125 hodin. Sbor se účastnil 
oslav 1. máje a pořádal zájezd na Šumavu. V pokladně je 564,27 Kčs. Byl přijat 
Antonín Juračka. 

1961 – Sbor má 30 členů. Účast při hašení požáru stohu. Na opravě zbrojnice a u 
JZD odpracováno 720 hodin. V pokladně 746,67 Kčs. Předseda Jan Adam, velitel 
Karel Hrstka, jednatel Jaroslav Járka. Výroční schůze se konala 26 listopadu. 

1962 – 6. ledna pořádán ples. Sbor má 30 členů. Pořádán zájezd do jižních Čech. 
Dokončena oprava zbrojnice  na níž členové odpracovali zdarma 540 hodin. 
Celkem bylo na opravě odpracováno 2 680 hodin. V pokladně 316,60 Kčs. Složení 
výboru je stejné, jenom zástupcem velitele se stal Josef Červ. Vystoupili Václav 
Járka, Karel Hrstka, František Hrstka a Jaroslav Kocourek z důvodu 
odstěhování. Výroční schůze byla 25. listopadu. 

1963 – Ples se konal 10. ledna. Volby pro tento rok se konaly teprve 20 května. 
Sbor má 27 členů. Pro požární účely odpracováno 116 brigádnických hodin a 
pro JZD 2560 brigádnických hodin. V obci bylo pořádáno námětové cvičení za 
účasti 54 členů. Byl pořádán zájezd. Výroční schůze se konala 15. prosince. 

1964 – Výroční schůze se konala 17. prosince a zahájil ji za nemocného předsedu 
okrskový velitel Josef Červ. Shrnul činnost sboru: místní jednota se účastnila 
lesního požáru v Nebřichu, odpracováno 850 hodin na pomoc zemědělství. 
V pokladně 506,47 Kčs.  Čestné uznání k 100. výročí založení prvního požárního 
sboru ve Velvarech dostali: J. Adam, A. Blažej, K. Hrstka, A. Čermák, K. Rabiňák, 
V. Trenčinský, J. Járka, J. Jahoda, J. Urban. Ve volbách byli zvoleni – Jan Adam, 
Karel Hrstka, Jaroslav Járka. 

1965 – Ples byl pořádán 30. ledna. Pohřeb dlouholetého předsedy Jana Adama se 
konal 13. dubna. Výroční schůze byla 19. prosince. Místní jednota čítá 25 členů. 
Celkem bylo odpracováno 2 128 brigádnických hodin. V pokladně je 869,87 Kčs. 
Předseda Josef Urban, velitel Karel Hrstka, ,jednatel Jaroslav Járka. Za nové 
členy přijati Jaroslav Čtvrtník a Jiří Čtvrtník. 

1966 – Ples byl pořádán 15. ledna. Místní jednota má 24 členy. Při stavbě sušičky 
na hadice odpracováno 104 hodiny, při pomoci Jednotnému zemědělskému 
družstvu 1460 hodin, na zvelebení obce 468 hodin. Zemřel obětavý a nadšený 
pracovník Jaroslav Čtvrtník. V pokladně je 2 771,47 Kčs. Předseda Josef Urban, 
velitel Karel Hrstka, jednatel Jaroslav Járka. Výroční schůze se konala 4. 
prosince. 

1967 – Ples se konal 16. ledna. Místní jednota má 25 členů. 1. května se místní 
jednota účastnila likvidace lesního požáru v Nebřichu. Při stavbě sušáku bylo 
odpracováno 286 hodin a na pomoc zemědělství 1 740 hodin, na zvelebení obce 
468 hodin. V pokladně je 3 177,57 Kčs. Členům byly předány nové členské průkazy. 



Přijati byli Ladislav Bulín a Josef Brabec. Předseda Josef Urban, velitel Antonín 
Juračka, jednatel Karel Rabiňák. Výroční schůze se konala 9. prosince. 

1968 -  Ples byl uspořádán 17. února a dále byl pořádán maškarní průvod a 
pouťová zábava. Zájezd nebyl uspořádán vlivem srpnových událostí. Členů 26, 
v pokladně 5 067,70 Kčs. Výroční schůze se konala 15. prosince. 

1969 – Byl pořádán ples, maškarní průvod, taneční pouťová zábava a zájezd do 
Povltaví. Místní jednota přispěla též na zájezd do divadla. Členové se účastnili 
všech prací na úpravě komunikace a MJ přispěla i finančně. Po 46 letech členství 
odešel z našich řad Václav Trenčínský. Sbor má 26 členů, v pokladně je 3 357,70 
Kčs. Byly dokoupeny vycházkové stejnokroje z vlastních prostředků. Výroční schůze 
byla svolána na 13. prosince. 

1970 – Pořádán ples, při kterém byly potíže s termínem kvůli chřipkové epidemii. 
Dále byla pořádána pouťová, dožínková a Cecilská zábava. Zemřel předseda 
sboru Josef Urban. Sbor se účastnil zásahu při požáru stodoly v Blaženicích. 
Členové se podíleli na dokončovacích pracích na komunikaci. Sbor má 26 členů, 
v pokladně je 4 946,60 Kčs. Novým předsedou zvolen Jindřich Jahoda. Výroční 
schůze se konala 12. prosince. 

1971 – Sbor má 25 členů. Okrskového cvičení se sbor neúčastnil pro nedostatky 
v organizaci akce. Koupila se dvě vyřazená auta AERO 150. Na zbrojnici byla 
dána nová krytina, byla ubourána kopule a zvonek byl přemístěn. Z prostředků 
Místního národního výboru bylo zakoupeno osm pracovních stejnokrojů, košile a 
kravaty. V pokladně hotovost 50298,10 Kčs. Výroční schůze byla 17. prosince. 

1972 – Místní jednota má 25 členů. Na opravě zbrojnice odpracováno 254 hodin. 
Výroční schůze svolána na 29. prosince. 

1973 – 1975 – Místní jednota má 28 členů. Účast při požáru lesa v Dubí a střechy 
na Skalce (r. 73) a požáru stohu v Jablonné (r. 75). Noví členové František 
Schut, Bohuslav Járka, Miloslav Járka, Antonín Juračka ml.     V pokladně 
částka 9 279,65 Kčs. Výroční schůze se konaly 25. ledna 1974 a 21. listopadu 
1975. 

 

Ostatní zápisy jsou bohužel psány tak, že z nich je jen velice těžko poznat činnost 
místní jednoty (sboru?). 

 


