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Můžeme ovšem spekulovat, že spolkové hnutí bylo v pohybu a nespadlo
z nebe. Sbory svým způsobem, než se

oficiálně etablovaly, mohly eťstovat
v rámci jiných spolků nebo jen jako
jakási samostatná jednotka k ochra-

např. v Novém Městě nad Metují.
Když ale krajské úřady v roce 1854
požadovaly po obcích seznamy ha- ně proti ohni. Nezrodily se najedsebních náčiní,některé stavy byly nou, přestože zápisy o nich přinášeskutečně žalostné.
jí (mnohdy náhodná) určitá data.
Velvary jsou naprosto přesně do- Často se dá jen těžko stanovit přesná
loženým sborem. V průběhu let se hranice, kdy konkrétně které sbory
však objevily i dalšísbory, které vznikly, a tak jsou určujícídata přidatum svého vzníI<s nemohou dolo- jetí stanov nebo jejich schválení
žítkonkrétními dokumenty jako úřady.
Zákupy nebo Plaňany. Že i v PlaňaNěmci v Čechách si určili jako lenech na kolínsku existoval sbor už topočet vzniku svého prvního sboru
v roce 7864,Ize usuzovat podle následujícího zápisu ve farní kronice
městyse: ,,Předsedou sboru je sprd.uce místníholichtenštejnského duora

75O

let SD}'í

Plo,ňamg

br. Beran a uelitelem je br. B. Šindter.

24. dubna 1864 se lnsici zúčastňují
oslau 5O let ugsuěcení fará.ře Vojtě-

cha Kincla".
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- Tábor, Vyškov, Plaňany, Rokycafiý, Domažlice, Náchod, Nechanice,
§emily, §trakonice, Nejdek, Loket, Police nad MetuJí, Svoboda nad Úpou,
Úpice, Mimoň, Sloup v Čechách, Stráž
pod Ralskem, Bílý Kostel nad Nisou,
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ory nej§tc'ršťch hasičských sbotů na
ruch I§O. uýraěí česícéhohasičsúrrcr

, hasičiny až do

podoby, kterou znárne
s Všichni, kteří stáli při zrodu prvních sbolr-li prvními. Všem patří čest a sláva a velc]ěk všech generací, které zažily, zažívalí
_,_.dou zažívatdobu nezištnévzájernné po, při ochraně životů,zdravi a majetku spo,:anů".
Sbory dobrovolných hasičůzaložené do
konce roku 1869:
i5,| (?) -Zákupy
Česká Kamenice
Rumburk
Liberec, Fulnek
Opava
t ó.l
- Velvary, Hostinn é, Druzcov, Krásná
,ípa, Varnsdorf, Plaňany
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- Česká Lípa, Jablonné v Podještědí,

_{odkovice nad Mohelkou, Vesec, Roudnice nad Labem, Radhošť, Blatno u Cho-

:nutova

- Horní Blatná, Odry, Skorošice, Čes.l Jiřetín
_367 - Nepomuk, Kofin, Nový Bor, Žandov, Český Dub, Kutná Hora, Bílovec,
Přeštice, Šluknov, Most
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Dlouhý Most, Frydlant v Čechách, Horní
Řasnice, Chrastava, Rynoltice, Horní
Benešov, Uničov, Dolní Podluží,Chřibská, Mikuiášovice, Postoloprty, Třebíě,
Brandýs nad Labem, Hradec Králové
7869 - Písek, Hodonín, Milevsko, Ostrovec, Mladá Boleslav, Plzeít, Jílové,Be_
nešov, Kladno, Poděbrady, Výsoké Ve-

selí, Cheb, Hájek, Chýše, Vrchlabí,
Brniště, Doksy, Skalíce u ČeskéLípy,

Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nísou,
Dolní Řasnice, Vratislavice, Lanškroun,
IVIanětín, Bílovice, Jilemnice, Mýto,
Nové Strašecí, Přeštice, §ezemice
V roce 1869 bylo v českých zemích podle

současných dostupných zdrojů 94 sborů.
Z toho 54 německých a 90 českých (vytištěných tučně). Německých bylo patrně více, ale protože řada sborů respektujejejich
zántk de iure v roce 7945 a hlásí se pouze
kzaloženi českéhosboru po II. světové válce, nejsou zde zaznamenány. Některá data
založeníse rozcházejí, ale počet českých
sborů by měl být v podstatě přesný.

Hasičstvo sí záhy po svých peripetiích ke
své technické činnosti přibralo i vlastenecké
poslání a vzdélávacíúkoly. Od počátku však
zápasllo s nedostatkem financí. Zvláště onemocnění a úrazy ve službě způsobily mnohé
nesnáze, což si vyžadovalo potřebu sdružování
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Nejstaršíčeslý hasičslry prapor si
pořídil taktéžnejstaršíčeslý sbor ve

Velvarech. Rozhodnutí o získáni
spolkového praporu učinila valná
hromada sboru
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Prapor byl v roce 1868 objednán
u firmy Trenkwald v Praze za 45O
zlatych. Jen pro představu, ve stejném roce poíizená kárová stříkačka
byla o 50 zlatých levnější! Náklady
z největšíčásti pokryl výnos sbírlry
(353 zlatych a 75 krejcarů), kterou
uspořádaly paní Františka Bílá a Terezie stiebitzová, Rada města velvar jimž pomoci můžeme". Dne 24.I§/étna tento účelvěnovala 50 zlatýcln. na 1868 byl zvolen praporečníkem
Jížroku 1874 velitel sboru Jan Pa- mistr perníkářslry Karel Stiebitz.
peš upozorniI, že na praporu vyvedeV roce 7889 pŤevzal funkci praponý ,,obraz sut. Froliana utrpět a teh- rečníkajeho syn Ferdinand Stiebitz.
dg oprauu za potřebg má". Opravu
provedl ještě téhožroku Hynek
Trenkwald z Prakry za 42 zlatýcLl
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a 60 krejcarů. Původni obraz sv. Flo-

riána nahradil nový, ten starý byl

z

praporu vy,jmut, opraven a zasazen do černéhorámu. Valná hromada rozhodla, aby byl zavěšen vždy
v předvečer konání výborové schůze
v místnosti, kde se bude schůze konat.

Velkolepá slavnost želnnáni praporu se konala 26. srpna 7868 za
účastiŤady významných hostů. Je
zachován opis povolení slarmosti
svěcení praporu od c. k. okresního
hejtmanství. Při žehnáni byla matkou praporu paní Františka Bílá
a kmotrami paní Anna Papešová
a Terezie Stiebitzová. Ty také darovaly stuhy k praporu s hesiy ,,Vůle
peuná dílo žehnd" a,Pomozme ušem,
l
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ldskou k drahé našíčeskéulasti
a ušem bratřím slouanům, sklá.dáme
u ruce uaše nadšený hold

pruní ulá.dě

t'óéláním-náro61

českoslouenského stdtu - ltold bezpodmínečnéoddanosti a nezlomné
uěrnosti. Obnouujeme a skláddme slib
účinnéld"skg, ulastenecké kdzně a roz-

hodné ugtrualosti ue ušech úkolech,
které nd.m budou suěřeng",
více než sedm stovek hasičů
21. prosince 1918 slavnostně přiví-

prezidenta T. G. Masaryka.
Předsednictvo ZÚHJ se účastnilo
uvítání v čestnémdvoře před nádražírn.Dne 15. ledna 1919 bylo předsednictvo ZÚHJ přijato prezidentem,
ktery ocenil dosavadní práci českých

talo

hasičů.
Hasiči se hned po převratu hlásili
do služeb zdravotnírnu odboru vojenského velitelství v Praze, kterému
nabídli dosavadní působnost hasičských oddělení pro dopravu raněných a nemocných. Na základě toho
bylo 1 1. listopadu 19 18 vydáno provolání všem dopravním oddělením.
Ministerstvu veřejného zdravotnictví
a tělesné výchovy pak byla nabídnuta spolupráce v oblasti záchranáŤské a samaritánské.
Dne 9. bíezna 1919 se konala valná hromada sdruženídobrovolného

hasičstva slovanského za účastidelegátů z Čecít,Moravy a Slezska.
Bylo usneseno, aby se toto sdružení
rozešlo a v zemské hasičskéjednotě
byli zvoleni zástupci do přípravného
výboru k ustavení nové organizace.
První poradní schůze k organizování všeobecné laické záchranné
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V roce 7978
se zo'ěala paft
noaů kronilca

átwý abraz
a ff;rg'loraieích

