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1937 

 

Zápis 

O valné schůzi sboru dobrovolných hasičů v Malé Lhotě, která se konala dne 31.ledna 1937 v hostinci 

u p. Josefa Kulštejna za účasti 16 bratři činných a 10 přispívajicích. 

Schůzi zahájil za nepřítomného bratra starostu sboru bratr velitel Králík Rudolf, přivítal přítomné a 

zahájil schůzi. 

Protokol z minulé valné hromady přečten a podepsán. Správa jednatele: Sbor nyní čítá 18 bru činných 

a 43 přispívajících. Během roku vystoupil ze sboru bratr Husák Jindřich a zůstává jako přispívající.  

Správa pokladníka: Účty byli revizory přezkoumána a všechno shledáno v nejlepším pořádku. Bratr 

velitel a jednatel vzdávají se funkce načež přikročeno bylo  k volbám. 

Bratr Vavruška František dává návrh by se volilo akloumací což přítomnými přijato a navrhl, by zůstal i 

dále dosavadní velitel bratr Králík Rudolf, který volbu přijal. Další volba jednatele. Navrženi bratři 

Kameník František, Břečťan František a Horáček Jaroslav, ale žádný volbu nepřijal. Uvolil se dosavadní 

jednatel Starý František, zase přijmouti s podmínkou, když nebude o schůzi nikým osočován, což bylo 

přítomnými vzato za vědomí. Za revizory účtu zvoleni byli p. Ant. Luňáček a Josef Hájek. 

Dalším bodem bylo pořádání okrskového cvičení a zároveň 30letého jubilea trvání sboru. O cvičení a 

slavnost nebyl velký zájem a po delším rozhovoru rozhodnuto cvičení nepořádati. 

Ve volných návrzích bylo: Až se budou vybírati příspěvky od přispívajících, půjdou vždy dva bratři dle 

abecedního pořadu jako na hlídku zdarma. Kdo by nechtěl jíti musí si za sebe najíti zástupce, kterému 

si musí zaplatiti sám. Funkcionáři jíti nemusí. Jiných návrhů nebylo a schůze ukončena. 

 

Starý František 

Hájek Josef 
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Zápis 

O schůzi sboru dobrovolných hasičů v Malé Lhotě konané dne 7.srpna 1937 v 9 hodin večer 

v hasičské zbrojnici s tímto pořadem: Účast sboru na okrskovém cvičení ve Chlenech dne 8.srpna 

1937. 

Vyřízení 

Sbor se usnesl na tom, že se do Chleny nepůjde. Na to byla schůze ukončena. 

 

Starý 

 

 

Zápis 

Dne 25.srpna 1937 v 10 hodin dopoledne vypukl požár v obci Velké Lhotě u pana Václava Pavla. Náš 

sbor byl brzy pohotově a účinně zasáhl se strojem v pravý čas, a pracoval nepřetržitě celou hodinu 

než přijela motorka ze Sudslavi a začala pracovati k úplnému zdolání ohně. Přijeli bratrské sbory 

Sudslav, Koldín, Potštejn, Vamberk, Chleny, Borovnice, Polom. 

 

 

 

Zápis 

Dne 14.září 1937 ráno ve 3 hodiny 30 minut zemřel v Lánech náš pan president Osvoboditel Tomáš 

Gar. Masaryk ve stáří 87r.6měs.7dní, kterého želí celý Československý národ i ostatní národové. 

Odchází nám opravdu náš otec a budovatel Československé národní samostatnosti. Pohřeb drahého 

nám presidenta T. G. Masaryka konati se bude dne 21.září 1937 v Lánech kde bude uložen v rodinné 

hrobce vedle své choti Charloty Masarykové. Československé hasičstvo v něm ztrácí svého zastánce, 

který vždy plně uznával poslání Československého dobrovolného hasičstva. 
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1939 

 

Zápis 

Dne 22.ledna 1939 pořádán byl ples který se vzdoru nepříznivému počasí dobře vydařil tak, že po 

stránce finanční plně uspokojil. Vybráno bylo 674Kč. Vydání bylo celkem 576.60Kč. Zbylo tedy 

77.40Kč a 20Kč od pivovaru Náchod. 20Kč zaslal pan Antonín Houdek řídící učitel v Knířově. Z toho 

odečteno 6Kč na známky, na plakáty. 

 

 

Zápis 

Dne 9.února vyprovodil sbor bratra Jana Sejkoru na jeho poslední cestě na hřbitov na Homoli za 

účasti 15 bratrů našeho sboru. Proruba 5 bratrů, Polom 9, Borovnice 8, Skrovnice 8, Velká Lhota 10. 

Celkem se zúčastnilo pohřbu 55 bratří. Na hřbitově rozloučit se zesnulím krátkým proslovem bratr 

velitel poděkoval za účast okolním sborům. 
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1941 

 

Zápis 

O valné hromadě konané dne 12.1.41 za přítomnosti 23 členů činných a přispívajících. Schůzi zahájil 

bratr starosta Kulštejn – přivítáním všech přítomných. Přečteny zprávy velitele a jednatele. 

Zpráva pokladní: příjem za r. 1940 Kč 1.475.15, vydání za r. 1940 Kč 1.122.65, Celková pokladní 

hotovost Kč 352.50. Účty prohlédli br. Lipovský a Kvasnička a shledali, že vše souhlasí s přiloženými 

doklady. 

Navrhnuta činnost pro rok 1941. 

 

Jaroslav Horáček 

František Cvejn 
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1942-1943 

 

Zápis 

25.listopadu 1942 zůčastnil se sbor pohřbu přispívající pí Pavliny Bučkové z Malé Lhoty, za účasti 10 

členů. 

25.listopadu 1942 o půl 8 hod večer, byl promítán film, novácvičení podle 5íšských vzorů. Biografu se 

zůčastnili dva členové. 

Ve schůzi konané dne 6.ledna 1943 za přítomnosti 14 členů. Schůzi zahájil bratr velitel Václav Kozel. 

Stanovena valná hromada na 24.ledna, přečten byl řád pro strážní službu S-1. Usneseno aby se 

vybíraly příspěvky od přispívajících členů do valné hromady, příspěvek je dobrovolný. Příspěvky 

vyberou bratři František Cvejna a Josef Dostál. 

Členské schůze OHJ č. 15.II v Kostelci nad Orl, která se konala 10.ledna 1943 v hostinci na Růžku v 9 

hodin dopoledne, schůze se zůčastnily dva bratři. 

 

Zapsal – Kvasnička Josef 

 

 

Zápis 

Dne 19.srpna 1943 v Malé Lhotě vznikl požár u bratra Františka Lipovského. Požár vznikl krátkým 

spojením v elektrickém kabelu, který byl v blízkosti slámy jež byla vyprahlá po horku trvajícím několik 

dní. Vyhořela stodola úplně a střecha nad obytnými budovami a chlévy, kůlna zůstala uchráněna. 

Zařízení v bytech byla skoro úplně zachráněna i část hospodářského nářadí. Zraněn byl majitel 

František Lipovský, lehké popáleniny na ruce. Celková škoda činní asi 104.000K. Požáru se zůčastnily 

sbory Kostelce nad Orl., Velká Lhota, Borovnice, Rájec, Chleny, Vrbice, Svídnice, Sudslava, Potštejn. 

Velení při požáru měl bratr Václav Kozel. Požár trval ještě dva dny, stále hořelo ve stodole 

nevymlácené obilí. 
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1944 

Zápis 

O valné hromadě hasičského sboru, konané dne 29. Ledna 1944 v hostinci bratra J. Kulštejna za 

přítomnosti 9 členů. 

1. Bratr starosta J. Kulštejn zahájil valnou hromadu a přivítal přítomné. 

2. Zápis o valné hromadě, konané dne 24.ledna 1943, byl přečten a schválen. 

3. Zprávy funkcionářů: 

a. Bratr velitel referuje krátce o schůzi v Kostelci n Orl. Dne 19.VIII 43 vznikl požár u 

bratra Fr. Lipovského. Zúčastnilo se jej 9 sousedních sborů. Při požáru se ukázalo, jak 

je důležité ve sboru pracovat a cvičit. Doporučuje: každý člen musí umět uvést stroj 

v chod. Stěžuje si na slabou účast členů při cvičeních, pokud se konala. 

b. Za nepřítomného a neomluveného jednatele byla přečtena zpráva z knihy zápisů: 

V roce 1943 konány: 1 valná hromada a 2 schůze, při nichž byl prováděn signalisační 

výcvik. 

i. Účast na kurse účetnickém: 2 bratři 

ii. Účast na kurse samaritánském: 2 bratři 

iii. Účast na cvičném a požárním cvičení v Kostelci n Orl.: 7 bratří 

iv. Účast na pohřbu přispívající pí. Bubnové 

v. Požár v bratra Fr. Lipovského 

c. Zprávu pokladní přednesl K. Kruliš, který převzal pokladnictví za bratra Fr. 

Lipovského. 

Celkový příjem v roce 1943 činil: 5.382.05K 

Celkové vydání v roce 1943 činilo: 5.350.20K 

Pokladní hotovost k 31.12.43: 85K 

 

V příjmu jsou započteny výběry z vkladní knížky č. 123 v Záložně-Kampeličce 

v Sudslavě, kde vklad byl vybrán úplně a jest jen připsati úrok za rok 1943. 

 

Zápisy v pokladním deníku a doklady byly přezkoušeny, srovnány a revisory účtů 

bratrem Králíkem a bratrem Kabešem shledány správné. 

d. Zpráva bratra samaritána R. Králíka obsahuje: 12 úrazů a 3 onemocnění – které 

ošetřil 

e. Zpráva vzdělavatele: Byly přečteny 3 proslovy a oběžníky při členských schůzích. 

Oznámeno, že členské příspěvky pro rok 1944 obnáší 36K ročně za 1 člena. Byla 

zřízena „Podporovací pokladna“ z rozhodnutí svazu čes. Hasičstva 

4. Bratr velitel V. Kozel oznamuje, že se vzdá funkce velitele sboru a totéž oznámí bratru 

starostovi obce, aby navrhl k jmenování některého z členů sboru, neboť nikdo funkci 

dobrovolně nechtěl přijmouti. Nabádá členstvo k větší činnosti, k účasti na schůzích i 

cvičeních přeje svému nástupci hodně zdaru. 

5. Vilné návrhy: nebylo žádných podáno, proto bratr starosta sboru valnou hromadu ukončil. 
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Zápis 

Dne 23.května 1944 bylo provedeno nařízené poplachové cvičení. Hlášení o tomto cvičení bylo 

zapsáno veliteli II. Obvodu hasičské jednoty 15 – bratru Kafkovi v Chlenech pod čj. 12/1944. Cvičení 

bylo provedeno v 10 hodin dopoledne a zúčastnilo se 11 bratří. 

Dne 25. Května 1944 bylo provedeno cvičení se stříkačkou a bylo provedeno vyzkoušení nových 

spojek hadic. Cvičení se zúčastnilo 14 bratří. 
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1948 

Zápis 

O členské schůzi hasičského sboru v M. Lhotě, konané dne 24.11.1948 v 8 hodin večer u bratra 

Kulštejna za účasti 15 bratří. Chyběli: Dostál Josef 33, Břečťan František (nemoc), Hylák Josef, Starý 

František 

Program 

1. Zahájení: Schůzi zahájil bratr velitel Jos. Hájek 

2. Účast na pohřbu bratra Ant. Hyláka (nekatastrovaný), který zemřel 23.11.1948, pohřeb 

26.11.1948 o 10 hodině dopoledne. Sbor objednal věnec (obst. Kulštejn). Účast na pohřbu: 

všichni bratři – mimo nemocných. Stráž u rakve: Cvejn František, Králík Rudolf, Kameník 

František a Dostál Josef 1. Proslov obstará vzdělavatel K. Kruliš. Sraz o ½ 10 hod. dopol. 

3. Bude proveden nábor členů do hasičského sboru. Přihlásí se: Josef Kabeš, Josef Dostál čp 29 

ml., Aug. Pražák, Fibikar Boh., Andrle Jos., Kalousek. V důsledku toho se odhláší ze sboru 

(avšak nezříkají se účasti na práci): Vavruška František, Horáček Jaroslav, Cvejn František, 

Fipovský František, Starý František, Břečťan František. 

4. Dán dělati závěs ke stříkačce k zavěšení za traktor. 

5. Schůze ukončena. 
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1949 

Seznam členů a výstroje 
k 11.11.1949 

 
Č. Příjmení a jméno Stejnokroj Přilba Pás se sekerou Poznámka 

1 Andrle Josef 1 1 - - 

2 Buben Jaroslav 1 1 - Pás obyčejný, sekera s pochvou 

3 Břečťan František 1 - - - 

4 Cvejn František 1 1 nová - - 

5 Dostál Josef 29 1 1 nová - - 

6 Dostál Josef 33 1 1 nová 1 - 

7 Dostál Josef 1 1 1 - 
Lezecký pás se sekerou, karabinou 

a smyčkou 

8 Frydrych Antonín 1 1 - - 

9 Hájek Josef 38 1 1 1 - 

10 Kozel Václav 1 1 nová - - 

11 Kalousek Antonín 1 1 - Obyčejný pás 

12 Kalousek Stanislav 1 - - - 

13 Králík Rudolf 1 1 - - 

14 Kvasnička Karel 1 1 1 - 

15 Kvasnička František 1 1 - - 

16 Kobeš Josef 1 * - - * stejnokroj uložen u velitele 

17 Kvasnička Josef 1 1 1 - 

18 Lipovský František 1 1 - - 

19 Lipovský Antonín 1 - - - 

20 Pražák Augustin 1 1 - - 

21 Zámečník František 1 1 - 
Hodnost. pás se sekerou, povelka 

a trubka se šňůrou 

22 Fibikar Bohumil ml. - - - - 

23 Hylák Josef - - - - 

 
Kalousek 
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1950 

Zápis 

V neděli 11.6.50 bylo v Borovnici okrskové cvičení. Z místního sboru se zúčastnilo 11 členů ve 

stejnokroji a 3 členové v civilu. Kvasnička Karel, Hájek Josef, Dostál Jan 33, Zámečník František, Králík 

Rudolf, Kvasnička František, Kalousek Antonín, Dostál Josef 1, Dostál Josef 29, Lipovský Antonín, 

Vajrauch B. ve stejnokroji. Kozel Václav, Kalousek Stanislav, Josef Hylák v civilu. 

Kalousek 

 

Dne 7.listopadu pořádalo žactvo střední a národní školy s učitelským sborem oslavu Velké říjnové 

revoluce v hostinci u Kulštejnu. 

Za hasičský sbor zúčastnili se tito členové: Zámečník František, Kalousek Antonín, Buben Jaroslav, 

Králík Rudolf, Kabeš Josef, Frydrych Antonín, Hylák Josef, Pražák Augustin. 
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1958 

Zápis 

Z výborové schůze dne 17.prosince 1958 v úřadovně místního národního výboru ve Lhotě. Přítomno 

bylo 7 členů: Václav Ješina, Hamerský Jaroslav, Matějus Josef, Růžička Jan, Bezdíček Václav, Kaplan R. 

a za MNV předseda Jar. Petráněk, který nás informoval o instruktáři, které se zúčastnil za MNV na 

ONV, zdůraznil, že směs požárníků má úzce spolupracovat s MNV a že MNV vyjde místní jednotě 

vstříc a za dobrou spolupráci obou složek, že se nechá hodně dobrých věcí … Potom se rozvinula 

debata o nepořádku v obou hasičských zbrojnicích. Dohodnuto bylo, že v neděli dne 21.prosince 

bude proveden generální úklid ve zbrojnici ve Velké Lhotě. Dále bylo mluveno o provedení 

domovních prohlídek, závěr byl ten. Ve Velké Lhotě provedou prohlídku: Ješina, Hamerský. V Malé 

Lhotě: Růžička, Kaplan. Hlášení o prohlídce podají v neděli 21.XII.1958. Petráněk Jaroslav vyslovil 

přání, abychom se takto scházeli častěji, že by se nám lépe pracovalo o navýšení pohotovosti naší 

jednotky. Po přátelské debatě jsme schůzi skončili. 

Zapsal: Kaplan 
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1960 

Zápis 

Z výroční členské schůze MJČSPO konané 24.ledna 1960 o 3 hodině odpolední v jednotě u Hájků za 

přítomnosti 32 členů. 

1. Schůzi zahájil MJ Ješina Václav, přivítal přítomné a zástupce z OV bratra Dvořáčka. Vyzval 

přítomné, aby povstáním 1 minuty uctili památku zesnulého bratra Václava Zámečníka. 

2. Byla zvolena volební komise ve složení: předseda Králík Rudolf, členové Dřemíšek a Dostál č.1 

3. Ověřen zápis z minulé výroční schůze, ke kterému nebylo žádných připomínek a byl schválen. 

4. Zpráva pokladníka jednoty bratra Dostála č.33, účty byly zrevidovány bratrem Hamerským a 

Matějusem a shledány v pořádku. 

5. Hodnocení práce jednoty za minulí rok. Bratr Ješina řekl, že jsme udělali práce dost, ale mohli 

jsme jí při lepší spolupráci udělat více. Poukázal na žňové brigády, brigády při výmlatu a 

pomoc při čištění rybníku ve V. Lhotě. 

6. Zpráva výcvikového referenta Hamerského Jaroslava: Požární družstvo MJ se zúčastnilo 1 

kola soutěže v Rájci a ukázalo, že je dobře připraveno zasáhnout při požáru. Na okresním kole 

v Čermé se umístilo mezi MJ na 4. místě, což svědčí o dobré kvalitě družstva. 

7. Bratr Dvořáček předal bratru Kulštejnovi, Novákovi, Dostálovi č.33, Frydrychu, Morávkovi, 

Sedláčkovi čestné uznání za dlouhodobou práci v MJ od OVČSPO. Dále nám vytkl, že nebyly 

prováděny preventivní prohlídky, což je nejdůležitější činnost MJ v zabránění požáru a 

zároveň uvedl různé příčiny požáru a jal jim předcházet. Ješina poděkoval za referát a 

pokračoval k provedení volby nového výboru. 

8. Byli provedeny volby v tomto složení: 

předseda Ješina Václav ref. mládeže Bezdíček Václav 

velitel Růžička Jan pokladník Dostál Josef č.33 

jednatel Kaplan Rud. člen Hájek Frant. 

organisač Hamerský J. člen Petráněk Jar. 

preventista Andrle Boh. rev. účtů  Králík Rud. 

strojmistr Matějus Jos. rev. účtů  Obst Frant. 

kult. prop. Jakubec St. rev. účtů  Dostál J. č.1 

Volby byly provedeny aklamací, volení byli odhlasování jednohlasně a zároveň všichni volbu 

přijali. 

9. Otevřena diskuze: 

a. Bratr Růžička odpovídá na výtku bratra Dvořáčka o preventivních prohlídkách a 

vysvětluje, že preventivní prohlídky byly řádně prováděny o čemž svědčí zápisy 

založeny na MNV, což potvrzuje i přítomný předseda MNV, ale pro velmi špatnou 

činnost preventisty, který osobně se prohlídek nezúčastňoval, nebyla na výroční shůzi 

podána zpráva. 

b. Poukazováno na Velkolhotský rybník, který je již delší dobu vypuštěn a suchý, jelikož 

měl být vybrán a pro různé komplikace se tak nestalo, hrozí zde nebezpečí v případě 

požáru o nedostatek vody. Dohodnuto alespoň zahradit potok pod rybníkem v místě 

za Cimrovými. Provedou požárníci z V. Lhoty. 
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c. V dalším diskuzním příspěvku vyzývá předseda MJ bratr Ješina Václav přítomného 

bratra Matějku, aby řekl, kdy míní odklidit navážku za zbrojnicí na kterou byl již 

upozorněn MNV, že tuto musí odklidit a dosud se tak nestalo. Ke slovu se přihlásil 

předseda MNV Petráněk Jaroslav a řekl, že je konec nějakému vysvětlování a že 

Matějka bude předvolán před místní komisi, jelikož neuposlechl vyzvání MNV. Bratr 

Matějka se ospravedlňuje, že jo vedoucí stavební komise JZD neměl na tuto práci 

dosud čas a zároveň se zavázal, že tuto navážku odklidí nejpozději do 15.3.1960. 

Předseda po uvážení jeho námitek a vzhledem k jeho závazku řekl, že by mohlo být 

od trestní komise opuštěno. 

d. Dále byl podán návrh, aby byl uzavřen závazek k 15. výročí osvobození naší republiky 

a byl vybrán do konce roku 1960 Malolhotecký rybník na návsi a to svépomocí, což 

bylo jednohlasně přijato a na starost dáno celému výboru MJČSPO. 

10. Schůze byla zakončena předsedou V. Ješinou a na počest udělení čestných uznání podáváno 

pohoštění všem zúčastněním členům schůze. 

 

Zapsal: Růžička J. 

 

 

Zápis 

Ve středu 17.února 1960 vznik požár u Klobásů v Malé Lhotě. Pan Chejnovský, který požár 

zpozoroval, ihned volal pomoc a díky duchapřítomným ženám byl oheň uhašen minimaxama. Zásah 

s motorovou stříkačkou s kterou přijeli Jaroslav Horáček a Jaroslav Lipovský, který stříkačku již po 

cestě natočil, byl zbytečný. Výborná pohotovost Lhoteckých požárníků a všech občanů zabránila tak 

velkým škodám. Požár byl zaviněn neopatrným zacházením s pilinovými kamny. 

 

Zápis 

V sobotu 27.února 1960 o ½ 11 hodině dopolední vypukl požár u bratra Josefa Málka ve Velké Lhotě. 

Požár první zpozorovali: Málek J., Hájek Fr., Kozel V. a Vanický Jin.. Byl okamžitě vyhlášen poplach 

(ústně) a proveden zásah. Kozel V. a Hájek Fr. Sami vyvezli motorovou stříkačku k vodnímu zdroji. Za 

pomoci Lhoteckých žen byly rozvinuty hadice v krátkém čase, takže zásah byl proveden v několika 

minutách. Bohužel požár pokračoval tak rychle, že v těchto několika minutách byl zachvácen celý 

objekt bydlení i prasečáky, které byly dřevěné. Bylo tedy nutno hájit stodolu, která stála v těsné 

blízkosti a přeplněna družstevní slámou. Asi za 30 minut přijeli sbory: Borovnice, Rájec, Chleny, 

Polom, Vrbice, Choceň, Kostelecké Horky a Rychnov nad Kněžnou. Zásah prováděli: Borovnice, Rájec 

a Chleny. Jelikož sbor Lhotecký musel hájit stodolu a ostatní sbory přijeli, když už nebylo možno 

objekt ubránit, způsobil požár škoda asi za 100.000Kčs. Odpoledne byla provedena brigána na 

spáleništi a držena pohotovost ještě celou příští noc. 

 


