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1894 

Protokol 

Sepsaný při schůzi sboru dobrovolných hasičů obce Velké Lhoty. Odbývané dne 26. března 1894 

v hostinci p. Františka Kobsy ve Velké Lhotě.  

Věc  

Nejprve předloženy byly vzorky na hasičský oblek plátěný a usneseno jednohlasně objednati látku od 

p. Ledče v Kostelci  n/O  1 metr  á 75kr.  

Na druhém místě dan byl návrh, oblek ten dáti zhotoviti tomu krejčímu, který práci tu nejlacinější 

provede.  

Přihlásil se p. František Veigl z Chlen práci tu na sebe převzíti za 65 Kr od ušití 1 obleku, a návrh ten 

byl jednohlasně přijat.  

Na místě třetím usneseno jednohlasně pojistiti se proti úrazu ku slavné ústřední hasičské jednotě 

zemské.  

Další návrh na přijmutí ponocenské služby odmítnut. 

Ve volných návrhách usneseno bylo zakoupiti dvě knihy, 1. protokolní, druhou účetní. Dále podati 

žádost obecnímu zastupitelstvu o podporu na parádní oblek pro hasičský sbor. 

Tímto schůze skončena a protokol podepsán.  

Ve Velké Lhotě dne 26. března 1894. 

 

Josef Horský – zapisovatel 

Rudolf Smola – velitel  

František Šedivý – náměstek 
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1909 

Protokol 

Sepsaný při valné schůzi sboru dobrovolných hasičů ve Velké Lhotě, konané dne 6. Ledna 1909 za 

přítomnosti 13. členů v hostinci p. Františka Fryše 

Jednání 

Velitel zahájil schůzi a přivítal přítomné. 

Přečten byl protokol ze schůze poslední a schválen. 

Prozkoumaný byly, účty přijmu a vydání za rok 1908. Když se schledalo, že přijem obnášel  36K 36h, 

naproti tomu vydání 36K 26h, jeví se tedy hotovost v kase 10h. Mimo toho nachází se v rajfajsenové  

Sudlavské záložně obnos 230K 35h.  

Přijaty byly za členy činny Jan Cimer, Ant. Kalousek, František Morávek, František Obst, František 

Myšák, František Horáček, co se jednohlasně schválilo. Na to přistoupeno k volbě a zvoleny byly p. 

Jan Cimer za náměstka a p. František Horáček za cvičitele a p. František Hájek za pokladníka, který 

volbu tu s ochotou na sebe přijímají, což se jednohlasně schvaluje. 

 Ujednáno pořádati ples pro místní sbor dne 7. února toho roku v následujícím pořadí. Pozvánky 

vybrané číslo 98 od p. Josefa Sobjeslavského  z Rounice v ceně 3K 75h. Dále ujednáno by účinkovala 

při plesu hudba p. kapelníka v Polomi, což objednají p. František Morávek a Ant. Kalousek. František 

Horáček obstará chvoj na dekoraci sálu. František Obst a František Morávek roznesou pozvánky za 

premii 2K 40h. Hostinský propůjčí k tomu sál vytopený osvětlený  zdarma, a obstará návštěvníky 

plesu dobrým pivem. Dekoraci sálu povedou Václav Zámečník, Ant. Myšák, František Obst, František 

Horáček, Ant. Kalousek a František Morávek.  

Ve volném podání ujednáno, by se sousedního plesu hasičů v Malé Lhotě co možná největší počet 

členů zúčatnilo, jakož i sousedního plesu v Borovnici. Dále přítomný Ant. Myšák podává návrh by 

letošním rokem byly pořízeny pro členy parádní blůzy, což se jednohlasně přijímá.  

Více návrhů nebylo. Prohlásil tedy velitel schůzi za skončenou.  

Ve Velké Lhotě dne 6. ledna 1909. 

 

Jan Cimer – náměstek 

František Horáček – cvičitel 

Rudolf Smola - velitel 
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1919 

Protokol 

Sepsaný při schůzi sboru dobrovolných hasičů konané dne 15. Června 1919 za přítomnosti 10 členu 

Jednání 

Přečtení protokolu ze schůze minulé a schválen. 

Žádati obec o vrácení hasickeho jměni 100K. 

Vyčistit stroj na náklad obce. 

Odpověděti župě n dopis skrze hlášení k vojsku. 

Zůčastniti se Božího Těla s dorozuměnim sousedních sboru. 

Volné návrhy nebyli pročež prohlásil velitel schůzi za skončenou. 

Za sbor dobrovolných hasičů ve Velké Lhotě. 

 

František Obst – jednatel 

František Hájek – velitel 

Bečička – náměstek velitele  
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1923 

Protokol 

Sepsaný při řádné valné hromadě sboru dobrovolných hasičů ve Velké Lhotě, konané dne 13. Února 

1923 

Program 

Přečten a schválen protokol ze schůze minulé. 

Projednán program pro příští valnou hromadu. 

Pokladníkem zvolen opětně jednohlasně přítomný Morávek. Delegátem do schůzí župních zvolen 

přítomný Josef Myšák. 

Zkoumání účtů za rok 1922, dle nichž obnáší. Příjem 1204K 14h. Vydání 413K 40h. Zbývá tudíž 790K 

14h. 

Za členy do sboru přijati byli: Ant. Novák rolník, Jan Ješina, Josef Zámečník, František Fryš mladší. Tito 

nově přijmutí členové ihned rukou přisahali přítomnému veliteli, že stanovy vždy zachovávati a pro 

sbor dle svých možností pracovati budou. 

Navrženo a usneseno bylo, aby se ze sborové pokladny zakoupily nové odznaky na čepice, nová šňůra 

k trubce, dále aby se dala zpravit trubka a přítomnému Jeníčkovi blůza. Delegátovi do župních schůzí 

zvýšen příspěvek na 5Kč. Dále přítomný Cimr a Zámečník vyberou od přispívajících členů příspěvky. 

Tím schůze byla ukončena. 

 

Horský – jednatel 

Josef Myšák – náměstek 

Hájek František - velitel 


