MOTTO:
Hasič nikdy neví, kdy a zda-li se vrátí.
Jezdí tam, odkud druzí utíkají.
Zachraňuje tam,
kde se často svádí boj se smrtí.
Prožívá osudy jiných a přitom osud vlastní.
Vážení spoluobčané

Otevíráme desky staré hasičské kroniky

náš hasičský sbor v Lobodicích oslavuje
v letošním roce svých 90 roků. Byla to léta
dobrovolné a nezištné práce lidí, kteří svůj volný
čas, své srdce a lásku chtěli darovat ostatním.
Dali jsme si za úkol Vás v několika hasičských
listech stručně provázet historií našeho sboru, jak
vznikal, jak se prokousával životem a jak se
rozvíjel, až po současné období.

„Zápis o ustavující valné hromadě, dle § 35. řádu
policie pořadové a řádu hasičského ze dne 5. dubna
1873, konané v neděli, dne 18. března 1923
v Lobodicích.

V prvním hasičském listu se spolu ponoříme do
nejzazší historie zrodu dobrovolných hasičů
v Lobodicích.

Dle presauní listiny přihlásilo se 23 členů. Předmět
je schválení stanov, které byly přečteny a
jednomyslně přijaty. Načež provedeny volby dle §
12. a 13. stanov a zvolen za starostu Jan Kadlec,
rolník, číslo 4 Chrbov, pak za náčelníka Antonín
Jasník, žel. zřízenec, za podnáčelníky Metod
Přecechtěl a Jan Gregovský.

Usaďte se klidně do křesla a nechejte se unášet
touto historií, kterou mladičký hasičský sbor začal
psát před devadesáti lety. Někteří z Vás tam jistě
najdou i jméno člena své rodiny nebo blízkého
příbuzného.

Vedle ustanovení 34. shora uvedeného řádu, učinil
starosta obce vyzvání, aby se přihlásili členové do
dobrovolné jednoty hasičské v Lobodicích, která se
zde založiti má.
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Do výboru Fr. Pěcha, Fr. Dostál a Fr. Řezníček.
Za revisory účtu Jakub Ječmínnek a Josef Indrák.
Výbor zvolil dle § 14 náměstkem starosty Fr.
Pěcha
jednatel
Fr.
Dostál,
hostinský
s pokladníkem Fr. Řezníček. Tím valná hromada
skončena a zmocňuje se starosta, aby vymohl
schválení stanov u obecního zastupitelstva a pak
je předložil zemské politické správě ku vyjetí na
vědomí. Podepsaní: Kadlec Jan, Pěcha Fr., Dostál
Fr., Jasník Ant.

První Lobodické hasičské cvičení
Dne 29. června 1923 provedeno cvičení za
příčinou povzbuzení tamních občanů k založení
sboru a zúčastnil se sbor z Oplocan se 26 členy,
upotřebiv 8 metrů savic a 100 metrů hadic dvěma
proudy.

První výborová schůze
Dne 7.4.1923 zahájena bratrem starostou Kadlecem
za přítomnosti všech 7 výborníků. Usneseno
pracovní obleky koupit od pana Přikryla,
obchodníka v Tovačově. Jeden oblek za 100 Kč,
dobré jakosti, kterou sám předložil a zavázal se, že
do konce dubna budou všechny hotovy. Podati
žádost na představenstvo obce o podporu pro
hasičský sbor na zakoupení dalších hasičských
potřeb. Pak podati žádost o podporu: pojišťovny
banky slavie v Praze, Elektrárny v Kojetíně a
Záložny v Tovačově. Dále podati zemskému výboru
o podporu pro hasičský sbor v Lobodicích. Zároveň
přihlásiti sbor k župě ku které náleží.
Zvolen zábavní výbor předseda Inocenc Cupák,
Zapisovatel Inocenc Dočkal a dalších tří členů a
sice: bratři Hubáček Stanislav, Vrba František a
Kurfürst Josef. Usneseno by některé práce do sboru
tohoto spadající výbor tento prováděl ovšem se
schválením výboru sborového. Dále vzato na
vědomí přihlášení dvou žen do samaritní stráže. Jsou
to sestry: Navrátilová Zdenka a Žaláková Anežka.
Tímto schůzi bratr starosta končí s provoláním:
„Zdar nové práci.“

Pozvánka
Při příležitosti výročí založení sboru v Lobodicích si Vás dovolujeme pozvat v neděli 22.9.2013 od 13 hod. na
„Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici“
Budete moci zhlédnout vystavenou hasičskou techniku, historické fotografie, prohlédnout si hasičskou
zbrojnici, projet se na dvojkole a shlédnout výstavu hasičských obrázků – děti společně s rodiči přineste si
namalovaný hasičský obrázek. Je pro Vás připraveno malé pohoštění.
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