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Slovo starosty obce
Váţení čtenáři,
před časem jsem byl vyzván, abych napsal krátkou předmluvu
k broţuře, která mapuje historii dobrovolného hasičského sboru naší
obce za 130 let existence sboru. Ihned mě napadla otázka, kdy byl zaloţen první hasičský sbor v naší republice. Zjistil jsem, ţe první sbor dobrovolných hasičů na území nynější České republiky byl zaloţen v roce
1864. Náš sbor byl zaloţen o pouhých 13 let později, v roce 1877, patří
tedy zcela jistě mezi ty nejstarší.
V období, kdy si připomínáme významné výročí od zaloţení, bych
chtěl vyslovit poděkování a úctu všem členům, kteří za ta léta prošli řadami sboru. Zabezpečovali ochranu majetku před následky poţárů a dalších ţivelných pohrom, obětovali mnoho hodin svého volného času, aby
byli připraveni chránit majetek nás všech. Zároveň také pomáhali rozvoji
obce formou různých brigád, nelze téţ zapomenout podíl na společenském a kulturním ţivotě obce.
Chtěl bych Vás tedy poprosit o vzpomínku na ty členy, kteří jiţ
nejsou mezi námi, těm současným přeji hodně úspěchů v další činnosti.
Moje zkušenosti ze spolupráce v posledních letech mi dávají naději, ţe
další rozvoj sboru bude i nadále pokračovat ku prospěchu nás všech.
Karel Kameník, starosta obce
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Slovo starosty hasičského sboru
Bratři a sestry hasiči, váţení přátelé sboru!
V letošním roce 2007 si náš Sbor dobrovolných hasičů v Koldíně
připomíná jiţ 130. výročí od svého zaloţení. Sbor byl podle dostupných
pramenů zaloţen v roce 1877 jako jeden z prvních sborů v okolí. Přečkal
mnohá sloţitá období a to jak ve světě (dvě světové války, kde padlo
několik našich členů), v naší zemi (40 let totalitního reţimu) i několik
kritických období uprostřed vlastního sboru, kdy uţ se zdálo, ţe se sbor
rozpadne. Ať uţ to bylo v kterékoli době, vţdy se našlo několik jedinců,
kteří byli ochotni pro sbor něco udělat a udrţet jej v chodu.
U příleţitosti 130. výročí jsme si dovolili vydat tuto broţurku, která
mapuje dění ve sboru za celých 130 let jeho trvání. Staré kroniky se za ta
léta někde ztratily, takţe jsme byli nuceni vycházet z jiných dostupných
pramenů, jako jsou zápisy z jednotlivých valných hromad a schůzí. Dále
jsme čerpali z paměti našich nejstarších čestných členů a z dobových
fotografií, které se dochovaly aţ do dnešních dnů.
Činnost našeho sboru by nebyla moţná bez úzké spolupráce
s místním obecním úřadem, který částečně financuje naši činnost, za coţ
náš sbor odvádí řadu obci prospěšných prací. Chtěl bych na tomto místě
poděkovat současnému starostovi panu Karlu Kameníkovi i jeho předchůdcům za dobrou spolupráci a podporu. Do dalších let přeji našemu
sboru co nejvíce opravdu činných členů, kteří budou pokračovat v tradici
sboru dobrovolných hasičů v Koldíně.
Luděk Brandýský, starosta sboru
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Z historie obce
Naše obec Koldín je v okrese Ústí nad Orlicí, nachází se 5 km na severovýchod od města Choceň, jeho zeměpisná šířkaje 50° 2’ 3’’, zeměpisná délka 16° 15’ 34’’, nadmořská výška 341 m. Ke 3.7. 2006 zde ţije
323 obyvatel.
Ves zřejmě zaloţil Koldic z Kozí, připomínaný v r. 1376. V polovině
15. stol. byla ves rozdělena nejméně na tři díly a po odmlce pramenů ji
nacházíme ve dvojích rukách; jeden díl vyţenili před r. 1534 páni z Říčan, za nichţ se tu v r. 1580 poprvé připomíná tvrz, druhý patřil k Chocni. Oba díly spojil po r. 1583 Jan Hilebrant Licek z Rýzmburka, aby r.
1604 prodal Koldín s tvrzí, dvorem, kovárnou a dalšími součástmi Markétě Ţejdlicové ze Šenfeldu, rozené Zárubové z Hustířan. Po roce 1637
byl Koldín připojen k častolovickému panství Oppersdorfů. V r. 1684
byli Oppersdorfové nuceni prodat pro dluhy Koldín i Častolovice Tomáši Černínovi z Chudenic a koldínský statek trvale splynul s častolovickým panstvím. V r. 1694 koupil toto panství od Tomáše Černína
Adolf Vratislav ze Štemberka. Ve čtyřicátých letech19. století byl štemberským správcem dvora František Hlavatý. V koldínském zámku se
narodila dne 13. 7. 1847 jeho dcera Ernestina, s kterou se v roce 1871
oţenil český historik August Sedláček. Poněvadţ v této době byl správcem dvora Ernestinin bratr, přicházel na koldínský zámek častěji, hlavně
v 70. letech 19. století, i August Sedláček a díky blízkosti choceňské
dráhy odtud podnikal výpravy po českých i německých archivech.
Štemberkům náleţel koldínský zámek aţ do r. 1924, kdy jej v rámci
první pozemkové reformy získal J. Zámečník. Nový majitel si zámek
zvolil za své obydlí a po dlouhá léta se stal velkým podporovatelem koldínského hasičského sboru. To se nedá říci o jeho potomcích, kteří zámeček s příslušnými polnostmi převzali v roce 1990 a hasičům i obci
způsobili nemálo potíţí a nepříjemností.
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Z historie Sboru dobrovolných hasičů
1877
Podle Ročenky Poţárního sboru ve Velké Čermné n. O. byl Dobrovolný hasičský sbor v Koldíně zaloţen v r. 1877. V roce 1871 byly zaloţeny Dobrovolné hasičské sbory v Kostelci nad Orlicí a v Rychnově nad
Kněţnou, v roce 1873 ve Vamberku a Týništi nad Orlicí, v roce 1880 v
Doudlebách nad Orlicí, ve Chlenech a v Sudslavi.
V druhé polovině 19. století nebyly poměry na našem venkově valné.
Pojišťovny, které zde byly a pojištění u nich bylo drahé, počítaly spíše s
výdělkem, neţ s podporou ohněm postiţeného. Po vyjití říšského zákona
o spolčovacím právu z roku 1867 začali rolníci uvaţovat o peněţní náhradě v případě poţáru. 29. června 1871 se sešli v Brocné u Solnice, aby
pohovořili a ustavili Vzájemně pojišťovací spolek proti ohni politického okresu Rychnovsko-Novoměstského n. Metují. V r. 1872 po schválení stanov byl předsedou zvolen Václav Vojnar z vesnice Spy. Spolek v
r. 1875 zakoupil ze svých přebytků čtyři čtyřkolové ruční stříkačky. I v
našem okolí přistoupili někteří rolníci i jiní občané k pojištění proti ohni,
a to ve Svatém Jiří a jeho okolí, kde byl zároveň zaloţen první hasičský
sbor, jako filiálka Pojišťovacího spolku. Jako druhý se zakládá Místní
filiální dobrovolný hasičský sbor v Česticích a Místní hasičský sbor v
Mokrém u Opočna, také jako filiálka Pojišťovacího spolku. Následuje
zaloţení Místního dobrovolného hasičského sboru ve Spech, kde na přání Václava Vojnara přidělilo ředitelství v roce 1876 jednu čtyřkolovou
ruční stříkačku.
V roce 1877 byla usnesením zastupitelstva obce Koldína
podána
ţádost,
podporovaná
sousedními
obcemi Rájec a Kostelecké
Horky a přilehlými osadami
Hradiště a Turov, správě
Vzájemně
pojišťovacího
spolku ve Spech o propůjčení
ruční stříkačky. Podobnou ţádost podala i sousední obec Cuclav. V úno7

ru 1878 bylo provedeno v Cuclavi i v Koldíně místní šetření a na základě
jeho rozhodnutí bylo uznáno stanoviště stříkačky v obci Koldíně.
Za vedení starosty obce a velitele sboru Josefa Janečka se s novou
čtyřkolovou ruční stříkačkou pilně cvičilo a zaučovalo. V krátké době si
sbor dobře osvojil práci se stříkačkou a prováděl dobře i všechny ostatní
záchranné práce.
1878
Nákladem obce byla postavena hasičská zbrojnice na školní zahradě,
takzvaná Šnelerova kolna. Dále se sbor zúčastnil ve veškeré parádě otevření nové školy v Koldíně.
1880
16. března se sbor zúčastnil velkého poţáru v Brandýse nad Orl., kde
lehlo popelem deset čísel a 7 stodol. Poţáru bylo přítomno mnoho okolních sborů. Po 4 hodinové namáhavé práci podařilo se všem poţár uhasit. 11. dubna byl poţár v Koldíně, 17. byl velký poţár v osadě Turov,
kde vyhořelo 5 hospodářských stavení.
1881
Sbor se zúčastnil slavnosti otevření nové školy na pozvání sousedního hasičského sboru v Cuclavi.
1887
Pravděpodobně po určitém rozkolu hasičského sboru a podle prvého
dosaţitelného zápisu v hasičském protokole, koná se 19. června, t. j. o 10
let později po jeho zaloţení, opět valná schůze dobrovolných hasičů v
Koldíně. Dle presenční listiny dostavilo se na schůzi 22 členů. Po návrhu
a přečtení předsedou schůze přijat byl sluţební řád Sboru dobrovolných
hasičů Ústřední zemské hasičské jednoty království českého. K návrhu
předsedy pořízen co nejdříve býti má plátěnný oblek ku cvičení, coţ
jednomyslně přijato bylo.
1891
21. července - proběhlo odevzdání hasičské stříkačky s příslušenstvím do vlastnictví správě Sboru dobrovolných hasičů v Koldíně. Starosta odevzdává jednu čtyřkolovou stříkačku se sacím strojem, 4 ks savic
po 2 m, 10 ks výpustných hadic po 20 m, 2 ks příručních hadic, 2 kon8

cové roury, 5 ks špiček, 4 různé klíče, 1 kladívko, 1 paličku dřevěnou, 1
svírák, 1 patentní přístroj k vytahování zamyček, 1 dvoják, 1 koš savec,
1 provaz s karabinou a 1 konvičku na olej. Co se týče výstroje muţstva,
nemohl zástupce obce zjistit, v jakém stavu se nacházejí, však dle výpovědi pana zbrojníka, aţ na jednu přilbici, která něco málo poškozená
jest, vše v pořádku se nalézá. Lucerna, která umístěna byla na stříkačce,
jest nyní porouchána a svému úkolu nevyhovuje, u některých hadic
schází gumové podloţky, které se objednají na účet obce, však s podmínkou, ţe při rozdělávání hadic a savic musí přítomné muţstvo na tyto
podloţky bedlivě dohlíţeti, poněvadţ se tyto, kdyţ suché jsou, snadno
vytrousí.
1898
2. ledna - rozhovor o příštím
ţupním sjezdu v Koldíně. Při odstavci tom rozpředla se delší debata
zejména o místo k odbývání konzertu a usneseno, ţe by se nejlépe
hodila zahrada p. Františka Zemana čís. 44 s tím doloţením, zdali týţ proti náhradě ji zapůjčí. Další
usnešení se stalo, aby v týţ den
odbývány byly slavné sluţby Boţí v kapli zdejší. Bratr jednatel navrhuje, aby slavné zastupitelstvo obce zdejší poţádáno bylo o zaručení
peněţního obnosu k ukrytí výloh při tomto ţupním sjezdu. Návrh tento
se jednohlasně přijímá. Další návrh bratra jednatele, aby roční přípěvek
členů přispívajících byl zmírněn, se taktéţ přijímá a usneseno, aby přispívající členové pouze 1 zlatý platili.
1904
20. ledna - valná schůze sboru dobrovolných hasičů v Koldíně. Návrh podaný správou sboru ku pořádání plesu byl většinou hlasů přijat a
ustanoveno, aby se odbýval dne 7. února a pozvánky aby se objednaly
od firmy „Bratři Peřinové“ v Hradci Králové počtem 150 kusů. Dále
usnešeno, kdyţ nemají všichni členové stejnokroj, aby se zakoupily odznaky. Ve volných návrzích rozhovořilo se o látce na parádní čamary a
prohlíţeny vzorky a vybrán vzorek od pana Lukse z Chocně a usnešeno,
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aby se s ním co nejdříve projednalo a rovněţ tak usnešeno bylo i s látkou
na obleky pracovní. Projednáno i s krejčíma a ti se uvolili, ţe za 3 K. 60
h. řádně parádní čamary ušijí.
1905
V loňském roce se náš sbor zúčastnil hašení poţáru v Chocni, Číčové
a v Brandýse n. O. (poţár mlýna).
1906
1. ledna - pan velitel vybízí členy, aby četli Hasičské Rozhledy, by se
tak seznamovali s veřejným ţivotem hasičským a sešity aby se vţdy vypůjčovaly od něho a zase jemu přímo odváděny byly, tak aby ve vypůjčování panoval úplný pořádek, coţ bylo jednohlasně schváleno.
1909
8. dubna - jednání o nově zřízených okrskách hasičských. Náš okrsek
zřízen jest v obci: Koldín, Cuclav a Skrovnice.
1911
2. ledna - valná schůze. Podané návrhy, by se pro sbor zakoupily píšťalky se šňůrami a as 3 neb 4 košíky na vodu, se přijímá, jako i usnešení
správy sboru, by byla zakoupena ještě jedna stáloproudní berlovka.
1912
7. ledna - valná schůze. Podaný návrh na pořádání hasičského plesu
se přijímá. Dále byl podán návrh, by bylo slavné obecní zastupitelstvo
poţádáno o zakoupení 2 dílů hadic a věnovalo sborové pokladně vydaný
obnos za stáloproudní berlovku, coţ bylo jednomyslně přijato. Bylo
usnešeno, by se pracovní blůzy pro všechny členy počtem 24 kusů pořídily. Vypadající obnos za všechny blůzy i s ušitím budiţ zapraven ze
spolkové pokladny, naproti tomu bude kaţdý člen vázán blůzu doma v
pořádku mít a mimo cvičení a při poţáru ji neupotřebiti.
1919
11. ledna - valná schůze. Jan Sláma a Jan Voborník padli na poli válečném, budiţ jim země lehkou. Sbor se zúčastnil dvou poţárů v předešlém roce a sice 30. září v Běstovicích a 28. prosince v místě.
10

1920
8. ledna - valná schůze. Byl podán návrh ohledně lezeckých ţebříků,
které si vypůjčil p. správce Böhm, by místo nových, které se uvolil dodati, staré zaplatil, které byly smluveny za Kč. 300 a tato suma dána na
zakoupení savice, coţ jednohlasně přijato.
1921
Předmětem schůze 15. listopadu byl oběţník vzájemné pojišťovny čs. hasičstva se sídlem v Praze,
kterýmţ dáno na vědomí, ţe kaţdý
sbor jest povinen odebrati jeden
podíl této pojišťovny ve výši Kč.
100. Bylo schváleno by jeden podíl
byl upsán a muselo se na jeden
podíl upsati Kč. 115. Předmětem
jednání výborové schůze 16. prosince bylo zaslané číslo novin „Orlické Proudy“ a usneseno, by se pro
jeden rok předplatily, z toho důvodu jelikoţ veškeré zprávy týkající se
ţupní správy a sboru budou jedině v Orlických proudech uveřejňovány.
1922
3. ledna - valná schůze. Jednatel přečetl usnesení ţupní schůze
ohledně podpůrného fondu by v případě úmrtí člena sboru, by všechny
sbory v ţupě zastoupené přispěli příspěvkem Kč. 2 za člena rodině zemřelého člena, coţ bylo přijato. Dále bylo usnešeno, by se zaloţil odbor
pohřební pokladny, do kterého odboru se přihlásilo ihned osm členů.
1922
28. prosince - výroční valná schůze. Jednatel sděluje, ţe jsou nové
vydané hasičské odznaky a ţe kaţdý sbor jest povinen pro své členy je
odebrati, ponevadţ dosavádní odznaky budou v krátké době zrušeny.
Usneseno by se jich pro sbor 24 kusů zakoupilo. Dále sděluje jednatel,
ţe bude příštím rokem odbýván hasičský sjezd v Praze.
1923
31. prosince - výroční valná schůze. Ohledně včasného dodání přípřeţe v pádu ohně do stříkačky usneseno, by před časem uvědoměn byl
11

ponocný, který majitel je povinen koně do stříkačky dáti, aby on přípřeţ
co nejrychleji obstaral, aby včas u stříkačky pohotově stála, coţ jednohlasně i se souhlasem ponocného schváleno.
1927
8. ledna - výroční valná schůze. Usneseno by podána ţádost ţupní
správě skrze pořádání letošního ţupního sjezdu ve prospěch sboru našeho.
1928
17. května - mimořádná schůze. Usneseno objednat sjezdové odznaky, dány do tisku předběţné sjezdové plakáty.
24. června - sjezd ţupy „Orlice 15“ a oslava 50tiletého trvání sboru
dobrovolných hasičů v Koldíně. Sjezdu zúčastnilo se: sborů 31, členů
326 z ţupy „Orlice 15“, hostů 6 sborů a 59 členů. Členů cvičilo: 42 sek,
ţen 25 sek, 16 slunicemi. Cvičení zúčastnily se hlavně sbory: Skrovnice,
Sudslava, Lhota Malá, Chleny, Borohrádek a Koldín. Poţárního cvičení
se zúčastnili: sbor Choceň s auto stříkačkou, ţupa „Vysokomýtská 115“,
sbor Koldín se čtyřkolovou stříkačkou, ţupa „Orlice 15“.
1929
20. ledna - usneseno, ţe manţelkám br. hasičů se na pohřby chodit
nebude ve stejnokroji, členům činným, přispívajícím a zakládajícím se
půjde vţdycky bez výzvy rodiny dotyčného člena. Dále těm činným členům, kteří ve sboru byli nejméně 10 roků, bez rozdílů jak jiţ dlouho jsou
vystouplí ze sboru a dále těm členům u kterých rozpětí dne výstupu aţ
do dne úmrtí, by nepřekročilo 5 roků, bez rozdílů jak dlouho byli ve sboru. Bratr velitel navrhuje, aby ti členové, kteří pro stáří vystoupili ze sboru, aby mohli mladší dostati výzbroj, byli vzati zpět do sboru jako
chovanci, coţ bylo všemi členy jednomyslně schváleno.
29. prosince - výroční valná schůze. Bylo usnešeno, aby byla k obecnímu zastupitelstvu podána ţádost o přidělení stavební parcely (u školy)
pro hasičskou zbrojnici, kterou míní náš sbor svépomocí si postaviti,
protoţe nynější zbrojnice je příliš vlhká, takţe veškeré součásti hasičské
výzbroje velice trpí.
1930
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19. prosince - výborová schůze. Br. Špindler navrhuje vyloučení přispívajícího člena br. Králika ze zdejšího sboru pro nesprávné jednání
vůči sboru o has. plese 7. ledna 1930, kdy dotyčný zamlčel darované
pivo z pivováru choceňského. Po debatě bylo usnešeno vyhoštění třemi
hlasy proti jednomu a přikázáno br. jednateli by výše uvedenému byla o
tomto rozhodnutí podána zpráva proti potvrzení.
1931
4. ledna - výroční valná schůze. Pan stavitel Macháček z Kostelce n.
Orl. dostavil se do naší schůze s plánem hasičské zbrojnice a s podrobným výpočtem. Bylo usneseno rozpočet předat k vyjádření obecnímu
zastupitelstvu, protoţe dle plánu je projektován nad hasičskou zbrojnicí
byt pro učitele.
28. února - stavební plán na hasičskou zbrojnici byl přítomnými členy prohlédnut a schválen. Usneseno poţádati zdejší majitele povozů, aby
přivezli zdarma stavební materiál a přikázáno br. jednateli, by poslal
oběţník s prosbou. Přítomní členové byli vyzváni, aby se přihlásili dobrovolně k práci na zbrojnici a to zdarma. Na návrh br. Smrtky byla zvolena stavební a finanční komise.
11. března - schůze stavební a finanční komise za účasti 8 členů. Br.
jednatel podává zprávu o zakoupení cihel u p. Suchánka z Chocně. Bylo
zakoupeno 12.000 cihel za 290,- Kč, z tohoto obnosu slevuje p. Suchánek 5% k placení do 31. 12. 1931 a zdarma dává 1000 cihel ve prospěch
sboru. Bylo také usneseno zakoupiti 1000 k. cihel na Vrchovině na komíny atd. Br. Vanický Jan béře si na starost písek v Chocni, pakli ho tam
nechají proházet našimi bratry. Projednání koupě, po případě nalámání
stavebního kamene vezme si na starost br. Kuchař Josef. Kámen pískovcový a zakoupení dříví provede br. St. Kuchař. Dále vysláni jsou bři
Smrtka a Fr. Šeda do Kostelce n. Orl. ohledně ţádosti o subvenci, projednané s p. stavitelem, podání osobně ţádosti ohledně stavebního dříví
statkáři Fr. Kinskému.
1. května - mimořádná valná hromada. Po prozkoumání rozpočtu a
slyšení stavební komise bylo navrţíno, aby byla uzavřena vypůjčka na
stavbu hasičského skladiště v obnose 15.000 Kč, a to buď ve zdejší Reifensence a nebo u záloţny Sudslavské a by byla uzavřena co nejvýhodněji, aby sbor zdejší resp. obec nebyla příliš zatíţena úroky.
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10. května - členská schůze. Br. velitel ţádá přítomné členy, aby rozhodli o zadání stavby buď p. staviteli Macháčkovi z Kostelce a nebo p.
stav. Matoušovi z Chocně. Po delší debatě usnešíno, aby se stavba provedla podle plánu p. stav. Macháčka a aby se stavělo pod firmou p. stav.
Matouše z Chocně z důvodů ţe téměř všichni zedníci zdejší jsou přihlášení v Chocni.
22. května - členská schůze. O připravovaném ţupním sjezdě rozpředla se čilá debata. Přihlásilo se 8 bratří ku cvičení se sekerkami.
Ohledně ţactva přimlouvá se br. Smrtka, aby bylo ţactvo přihlášeno,
protoţe při sekerkových nácvicích jest vystaveno nebezpeční zranění.
Ohledně placení příspěvků ţádá br. Smrtka by byly zaplaceny prozatím
ze sborové pokladny a při případné ţákovské besídce ţe je sboru nahradí. Dále usnešeno těm ţákům, kteří nemohou si zakoupiti sekerky z
vlastních prostředků, by se zaplatily z pokladny (asi 5 kusů). Proti účasti
ţen při ţupním sjezdu nebylo ničeho namítáno, naopak usnešíno vyzvati
sestry, by nacvičily prostná s košíky. Br. Málek navrhuje, by ţeny zvolily si jednu vedoucí po případě její náhradnici a dotyčné sestry aby byly
zvány do výborových schůzí.
28. října - slavnostní schůze. Přednášející vzdělavatel br. Smrtka
vzpomenul 13. výročí našeho osvobození, vzpomenul našich padlých
spoluobčanů. Do nové zbrojnice bylo usnešíno dáti podlahu a o zapůjčení kamen do této místnosti poţádati místní školní radu, která vlastní
jedna volná kamna.
20. prosince - výroční valná schůze. Br. pokladník podává referát o
stavebním nákladu has. zbrojnice. Celkový náklad činí Kč 18.000. Většinou hlasů přítomných členů usneseno ţádati o okrskové cvičení, by
mohlo býti pořádáno v našem sboru, protoţe r. 1932 máme na toto nárok. Br. pokladník činí dotaz, zda-li má proplatit za chudé naše ţáky
sekerky v obnose 45 Kč. Usnešeno bylo zaplatiti je a přikázáno br. Eliášovi tč. vedoucímu ţactva, by je odebral a uloţil v hasičské zbrojnici
pro případ potřeby.
1932
31. prosince - výroční valná hromada. Sbor náš zúčastnil se v uplynulém roce ve značném počtu a všemi sloţkami t. j. členy, členkami i
ţactvem ţupního sjezdu ve Skrovnici, kde všechny sloţky cvičily. Dále
jsme byli zastoupeni na ţupním dni v Uhřínovicích, na okrskovém cvi14

čení u Proruby a na hasičské slavnosti v Nasavrkách. Na ţádost p. faráře
Stehlíka zúčastnil se sbor vítání p. biskupa ve Skořenicích, z čehoţ
vznikly mrzutosti se ţupou, které však ke konci roku pro sbor příznivě
byly vyřízeny. Pořádáno bylo několik cvičení se strojem, z nichţ jedno
noční, které dopadlo uspokojivě. K poţáru jsme byli alarmováni třikrát
(Mostek - stoh, Plchůvky - hospodářské budovy, Šachov - hospodářská
budova), pro větší vzdálenost účastni jsme však nebyli.
Podací protokol vykazuje 43 dopisů došlých a odeslaných, z nichţ
důleţitější jsou: Ţádost o zemskou subvenci, která nám byla kladně vyřízena a dostalo se nám 1.200 Kč. Podána ţádost o příspěvek pro sirotka
Dvořáka, kterému se dostalo 720,- Kč. Na druhou ţádost o starobní podporu pro br. Eliáše Jos. dostalo se témuţ 50 Kč. Sbor odebírá Hasičské
Rozhledy a členové odebírají celkem 11 výtisků Věstníku ţupního. V
roce minulém zakoupeny pro všechny členy odznaky „na pomoc“. Ve
prospěch hluchoněmých zakoupeno pohlednic za 5 Kč a br. sboru Rýdrovice na nadílku zasláno 10 Kč. Během roku vystoupili 3 členové a
přistoupili 2, takţe sbor má nyní 25 činných členů.
Pro případ, ţe by vedoucí ţactva br. Ant. Eliáš odešel na nové působiště, zvolen jeho zástupcem br. Fr. Bezdíček. Br. Eliáš podal zprávu o
činnosti ţákovského odboru. Po skončení schůze pokračováno u Velemínských v Sylvestrovském humoru.
1933
29. ledna - členská schůze. Ples náš se všestranně vydařil. Bratr pokladník Špindler podal zprávu o příjmech a vydáních spojených s plesem. Hrubý příjem činil 1.807 Kč 40 h. Vydání bylo 763 Kč 50 h, takţe
zůstává 1.043 Kč 90 h. čistého příjmu. Bratr velitel navrhuje, aby z toho
čistého příjmu byl obnos 300 Kč přidán k zemské podpoře a celý pak
obnos dán na umoření dluhu za zbrojnici. Návrh tento schválen. Bratr
velitel navrhuje, aby pro příště bylo projednáno s hostinským, ţe nebudeme mu z bufetu odváděti nějaký poplatek.
28. února - sborová škola a členská schůze. Br. velitel apeluje na to,
aby se oţivila samaritská četa u nás a dále připomíná, aby kaţdý dbal cti
hasičstva při veřejném vystupování. Br. Soběslav Smrtka pověřen vedením sborové knihovny. Usneseno dáti svázati 5 ročníků Hasičských rozhledů, zakoupit Chládkovu příručku „Z dějin hasičstva“ pro sborovou
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knihovnu. Bratr náměstek velitele Drţmíšek upozorňuje, ţe bude nutno
pamatovati na opravu přílb.
3. května - výborová schůze. Usneseno bylo, aby jeden klíč od zbrojnice byl pověšen v okně u br. Kaňky a druhý klíč u něho téţ. Br. velitel a
jednatel podali zprávu o výsledku svého jednání s p. inţ. Zámečníkem o
stálém poskytování přípřeţí ku poţárům. Pan inţ. Zámečník se uvolil
vţdy dáti potah v takovém případu k disposici.
2. července - členská schůze. Rozdělení práce při okrskovém cvičení.
Návrh bratří poţádati p. Zámečníka o zapůjčení kolíků na lavice a stoly,
obstarají bří. Bartoš, Drţmíšek a Kubec. K p. nadlesnímu o 2 fůry soušů
na boudy Kaňka a Bartoš. Do lesa řezat Růţička, Bartoš, Kaňka, Vanický, Pavliček. Přivézt: Podhorník a Málek. Prkna obstará br. Podhorník ve Lhotách u p. Husáka. Přívoz provede: Podhorník a Šeda,
nakládači Vanický, Pavliček. Bufet: Br. Málek má na starosti poţádat
sestry hasičky pro pochůzku bufetu. K pokladnám navrţeni: Kaplan Lásko, Závodní - Matějka J. - Kuchař Jos. - Ondráček Václav. Svolat
ţeny hasičů a sestry hasičky na středu 5. 7. 1933 do has. zbrojnice k poradě o bufetu. Přesné datum okrskového cvičení stanoven a odhlasován
na neděli 9. července 1933. Hudbu Koldínskou, projednat Podhorník Málek. Hostinští: Ujednáno: p. Velemínský čepovat do zahrady a u p.
Králika věneček. Plakáty natisknout u p. Loutkaře v Chocni 100 kusů a
1000 kusů vstupenek do zahrady. Kolo štěstí Kaňka, limonáda Krsek,
Podhorník. Párky v naší reţii.
9. července 1933 - bylo u nás pořádáno okrskové cvičení, které se za
krásné slunné neděle velmi pěkně zdařilo. Zastoupeno bylo 17 bratrských sborů a sice Malá Lhota 20 čl., Dobrá Voda 4 čl., Újezd 10 čl.,
Proruba 5 čl., Nasavrky 15 čl., Sopotnice 20 čl., Sudslava 16 čl., Skořenice 8 čl., Rájec 9 čl., Borovnice 16 čl., Němčí 9 čl., Horky 7 čl., Seč 11
čl., Běstovice 11 čl., Hemţe 8 čl., Sv. Jiří 8 čl., Skrovnice 10 čl.
1. listopadu - členská schůze. Jednáno o novém stroji a čteny prospekty fy. Boh. Mára z Tábora a fy. Stratílek z Vys. Mýta. Větší zájem
byl projeven pro stroj Stratílkův. Dle usnesení obecního zastupitelstva s
koupí stroje vyčkat na jarní období r. 1934. Dále jednáno o špatném stavu hadic u našeho stroje, usneseno zakoupiti nejméně 5 dílů hadic u fy.
Stratilek Vys. Mýto. Jelikoţ p. Zámečník nám stálé přípřeţe k poţárům
zase odřekl, ujednáno ponechati podle dřívějšího usnesení: jednou koně
selské a jednou velkostatek. Pořadí potahu: 1. Zeman V., 2. Zámečník, 3.
16

Matějka V., 4. Zámečník, 5. Málek, 6. Zámečník, 7. Šeda Fr., 8. Zámečník, 9. Mikysa, 10. Zámečník, 11. Podhorník, 12. Zámečník.
21. prosince - členská schůze. K ţádosti ţáka Josefa Kuchaře o zvýšení platu od chození s oběţníkem, navrhuje br. velitel sníţit s 20 Kč na
15 Kč, coţ bylo bratry schváleno.
Dochází k odhlášení Hasičských Rozhledů.
1934
25. ledna - výroční valná hromada. Pohřbů jsme se zúčastnili čtyřikrát. Pořádali jsme několik cvičení se strojem. K poţárům jsme byli
alarmováni třikrát, ale pro delší vzdálenost se nikam nejelo.
Kulturní činnost byla dosti čilá, pořádali jsme sborovou školu, která
byla pilně všemi členy navštěvována. Téţ náš sbor navštěvoval ţupní
školu v Kostelci. Během roku vystoupil jeden člen a sice Antonín Eliáš,
který přesídlil do Louček. Takţe sbor náš čítá k 31. prosinci 1933 23
členů činných a 7 přispívajících.
Dále se jednalo o zakoupení nové motorové stříkačky, coţ bylo všemi členy vděčně přijato a usnešeno podati ţádost k správě obce o peněţní záruku a ţádost o povolení koupě Č.Z.H.J.
Br. velitel navrhuje, aby byla v hasičské místnosti vyvěšena statistika
členů o návštěvách schůzí, kdo se nedostaví třikrát za sebou bez omluvy
do schůze, aby byl povaţován, ţe sám dobrovolně odchází ze sboru.
22. června - členská schůze. Jelikoţ místní školní rada ţádosti naší o
stavbě sušáku na školním dvoře vyhověla, bylo přikročeno k přípravě
stavby. Bří. Málek a Bartoš byli poţádati p. ing. Zámečníka o prodej
dřeva, on jest však ochoten dřevo darovati s podmínkou, ţe si jej musíme sami skácet a odvézt.
13. listopadu - členská schůze. Jednáno o zakoupení a úpravě vozu
pro motorovou stříkačku. Po delším rozhovoru ujednáno vůz od p. Marholda kováře v Koldíně koupiti.
1937
3. ledna - valná hromada. V uplynulém roce se sbor pětkrát zúčastnil
hasičských slavností a ţupního sjezdu v Kostelci n. O. Bylo konáno 7
cvičení se strojem, z nichţ jedno bylo noční. Na ţádost z věcného fondu
bylo nám uděleno Kč 4500 na novou motorku. Sbor k 31. prosinci čítá
22 členů.
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1938
9. ledna - členská schůze. Na všeobecnou ţádost bratří a na rozloučenou se starým hasičským stejnokrojem bylo usnešeno nechati se na památku vyfotografovati, k čemuţ se nám laskavě nabídl náš pan řídící
Lad. Věchet.
20. února - členská schůze. Obstarání vatry k narozeninám našeho
prvního p. presidenta osvoboditele T. G. M. se uvolili tito bratři Kaňka,
Vanický, Pavlíček, Frydrych a Novotný.

1939
7. dubna - členská schůze. Bratr velitel po uvítání přítomných zahajuje schůzi, předčítá zápis O. H. J. týkající se změny našich národních
poměrů pod ochranou velkoněmecké říše, coţ vzato na vědomí.
9. listopadu - členská schůze. Byly čteny rozkazy a nařízení Č.Z.H.J.,
týkající se zákazu nošení hasičských stejnokrojů, čepic vycházkových,
odznaků a pouţívání dosavadního sborového razítka, coţ vzato na vědomí. Usnešeno: pohřbu našeho přispívajícího člena p. Hudouska zúčastniti se v největším počtu ve vycházkovém oděvu s přilbami.
1940
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14. ledna - valná hromada. Mezi přítomnými jevil se slabší zájem pro
ples, proto bylo usneseno letošního roku od něho upustit.
7. listopadu - členská schůze. Na jednání bylo, by klíče od hasičské
zbrojnice byly v úschově u br. Kaňky v uzavřeném okně a v případu
poţáru za jejich nepřítomnosti doma rozbít tabulku v okně na účet sboru.
1941
Protokol sboru dobrovolných hasičů v Koldíně sepsaný z rozkazu č.
4 č. j. 2846/41 Č.Z.H.J. v Praze ze dne 26. 2. 1941.
1. Přehlídka sborového inventáře, který pozůstává s jedné motorové,
jedné ruční stříkačky, dvou berlovek a jednoho tabulového vozu, byla
vykonána 2. 3. 1941 a zjištěno vše v pořádku.
2. Téţ přehlídka osobního výzbroje, t. j. pracovního oděvu s přilbami, pásy se sekerkami, lezeckými provazy a ţebříky jest v dobrém stavu.
3. Byly přezkoušeny oba stroje i berlovky a zjištěna jejich okamţitá
upotřebitelnost.
4. Jelikoţ náš sbor jest venkovský a drobného nářadí máme dosti, bylo nařízeno bratřím, by v případě potřeby kaţdý s sebou přinesl.
5. U samaritánů zjištěno několik chybujících pomůcek, ty však budou ihned doplněny.
6. Pohotovost členstva jest zajištěna.
1945
Jednáno o pořízení hasičského vozu, navrhl br. Jos. Eliáš o zakoupení staršího auta, pověřen k dotazům o koupení.
1946
31. ledna - valná hromada. Proslov vzdělávatele br. Bartoše končí
slovy: „Naše heslo splnilo se, germánům a ohni zmar, zase k práci vrátíme se, hasičstvu a vlasti zdar!“
7. prosince - členská schůze. Jednáno o nabídce koupi motorového
vozidla pro sbor z akce Unra „Jep Dţip“, po delší úvaze a propočtu prozatím zamítnuto.
1947
2. února - valná hromada. Ve volných návrzích jednáno o zakoupení
pracovních krojů: usneseno informovati se u O.H.J. o předpisu kroje a o
zakoupení látky, téţ dotaz o koupi 2 samaritánských brašen a 100 m.
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hadic. Rozprava o úpravě sušáku na hadice, navrţeno pořídit několik
koziček a stavěti je od dvora ke škole, coţ uznáno za levné a praktické.
28. listopadu - usneseno dáti zarámovati dvě fotografie, a sice jednu
našich předchůdců před čtyřiceti léty a naši sborovou v roce 1947.
1948
25. února - výborová schůze. Jednáno o uspořádání oslav 98. narozenin našeho prvního presidenta osvob. T. G. M., usneseno poţádati
všechny místní spolky o spoluúčast, téţ školní mládeţ a slavnost uspořádati dle pokynu Č.Z.H.J., průvod k vatře na „Hunkovu cestu“.
11. dubna - členská schůze. Na došlou nabídku pracovních krojů od
fy „Boba“ Rýmařov učiněna byla objednávka: usneseno, ţe si dle moţností kroj objedná kaţdý na své útraty, kroj jest: kalhoty, blůza, loďka a
potřebné distinkce, za cenu 539,- Kč.
1949
7. února - členská schůze. Br. starosta dává návrh na organisování
hlídek při biografu. Bylo ujednáno, ţe br. Bartoš dá do kabiny kina pracovní blůzu a br. jednatel dá tam lodičku a kaţdý, kdo půjde na hlídku,
nemusel by shánět blůzu a lodičku po členech.
27. října - členská schůze. Jelikoţ probíhá v Pardubicích kurz instruktorů a strojníků, bylo navrţeno, aby instruktorského kurzu se zúčastnil br. Václav Pinkas a do kurzu strojníků ţádný, jelikoţ uţ z našeho
sboru se jeden člen br. Bedřich Novotný zúčastnil. Dále do kurzu Československého červeného kříţe navrhnut br. Jaroslav Kuchař, který má uţ
zkušenosti, co se týče samaritské sluţby. Dále br. vzdělavatel, který je i
budoucím trubačem, ţádá, ţe by sbor potřeboval jednu novou trubku,
proto usneseno, ţe si sám trubku obstará a sbor mu ji zaplatí. Bylo ujednáno, ţe se sbor zúčastní oslav Sovětsko-československého přátelství,
který bude pořádat Akční výbor Národní fronty v neděli 6. listopadu
1949.
1951
4. března - výborová schůze. Bratr velitel má referát týkající se reorganizací hasičstva, kdy se uţ nebude uţívat názvu Sbor dobrovolných
hasičů, nýbrţ Místní hasičská jednota.
18. listopadu - členská schůze. Místní sbor dostane ke koupi 12 kusů
vycházkových stejnokrojů.
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1955
11. června - členská schůze. Zajištění poţárních hlídek na dobu ţní.
Byly rozděleny pracovní stejnokroje.
1956
8. února - členská schůze. V diskusi se bratři zabývali poškozením
hráze rybníka. Bylo dohodnuto, ţe velitel poţádá MNV, aby tento nechal
hráz opravit do jara alespoň provizorně.
1957
15. prosince - výroční členská schůze MJPO, přítomno 25 bratří a 11
chlapců z dorostu. Předseda MNV bratr Včelák poukazuje na nutnost
pohotovosti i druhé ruční stříkačky, která je nevhodně umístěna u Zemanů. Schváleno toto usnesení: 1) Ustavit 1 druţstvo ţen, 2) Ustavit i
druţstvo ţáků, 3) Provést 6 pravidelných cvičení, 4) Zhotovení sušáku
na hadice do 2 let, 5) Úprava nádrţe vody na Hradišti, 6) Spolupráce s
okolními sbory.
1958
14. prosince - výroční schůze za účasti 20 členů a 12 dorostenců. Během letošního roku dostal náš sbor 10 dílů hadic, proudnice, smyčky a
hasicí přístroj.
1960
28. dubna - členská schůze. Zajištění prvního máje: bylo rozhodnuto,
ţe pro druţstvo mládeţe bude vystrojen alegorický vůz s hesly: „Mládeţ
do řad poţárníků“ a „Koldínští poţárníci zdraví 1. máj“. V diskusi
správně připomněl br. J. Eliáš, aby byl obnoven nátěr na celé zbrojnici.
9. června - členská schůze. Protoţe náš sbor má tři druhy stejnokrojů,
bude obtíţné jít k volbám manifestačně.
1. prosince - členská schůze. Dopravní prostředek, který náš sbor potřebuje, nebyl dosud sehnán a hrozí propadnutí peněz k tomu určených.
4. prosince - výroční schůze za účasti 18 členů a 8 chlapců z dorostu.
Usnesení: 1) Ustavit tři druţstva a to ze starších, mladších a dorostu, 2)
Vybudovat jímku na vodu u rybníka a stávající udrţovat v dobrém stavu.
20. prosince - členská schůze. Jako hlavní bod pořadu je konání poţárnického plesu stanoveného na 14. ledna 1961. Členská schůze roz21

hodla, aby protentokrát pozvánky nebyly dány tisknout a místo nich byly
dány plakáty, které napíše br. předseda J. Kuchař. Hudba bude Koldínská a bude vyjednáno s kapelníkem, aby bylo dobré obsazení. Bufet bude obstarán v místní jednotě asi 70 sáčků v ceně 10 Kčs, a při vstupenkách budou nabízeny losy na dort, který obstará br. velitel.
1961
16. března - schůze a školení. Protoţe se nedostavil ţádný z delegovaných instruktorů, byly promítnuty s. Věchtem dva poučné filmy o bojových zápalných prostředcích a boji proti nim.
12. listopadu - výroční členská schůze. V uplynulém období pořádala
místní jednota poţární ochrany zájezd do Liberce a tři taneční zábavy a
to ples, pouťovou a posvícenskou. Usnesení: 1) Vyhloubit vodní jímku
na Hradišti, 2) Předvedení has. přístrojů T. H. Z., 3) Provést řádnou protipoţární prevenci.
1962
18. listopadu - výroční členská schůze. Br. Eliáš hovoří o poţáru u
Pavlíčků na Hradišti, který byl v zárodku zlikvidován. Tento dům nebyl
prohlíţen, neboť byl neobydlen a závada, od které poţár vznikl, byla
skryta tak, ţe by ji nikdo nenalezl. Dále hodnotí práci místní jednoty
zástupce MNV tajemník s. Sláma. S povděkem kvituje naši pomoc při
budování vodní nádrţe z bývalého rybníka a zásluhu velitele na školení
civilní obrany v obci. Usnesení: 1) Řádná prevence ve stanovené lhůtě,
2) Seznámení s poţárním plánem obce, 3) Proškolit 1 druţstvo starších a
1 druţstvo ţáků. Mimo toto usnesení se zavazujeme odpracovat v zemědělství 500 hodin, při melioračních pracích 100 hodin, v akci Z 100 hodin a sebrat 10q ţelezného šrotu.
1963
27. dubna - členská schůze. Jako hlavní bod jednání je konání celostátní soutěţe poţárních druţstev na Hemţích. Dále br. Špindler informuje přítomné členy o přípravě druţstev ţáků. Ţádá přítomné, aby mu
někdo pomohl, neboť ţáků je hodně a v různém stáří. Po delší diskusi se
uvoluje pomoci při nácviku ţáků br. Šafařík. Dále je nanešen návrh k
likvidaci ruční stříkačky, která se nachází u Zemana v kůlně. K této stříkačce nejsou ţádné hadice.
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1964
26. ledna - výroční schůze místní jednoty ČSPO. Místní jednota má
29 členů, t. j. o čtyři méně neţ v minulém období. Za MNV hodnotí naši
práci tajemník Závodní. Děkuje za pracovní účast na budování koupaliště. Upozorňuje na nutnost zvýšení protipoţární bezpečnosti v JZD a na
rozkrádání pohonných hmot ve zbrojnici. V ţivé diskusi lépe zajistit
sklad pohonných hmot v JZD, vše k účelům poţárním natřít červenou
barvou, vyměnit zámek u zbrojnice, zhotovit skříňku na zeď pro klíč a
zasklít dveře.
22. srpna. Chystá se tajný výlet choceňského okrsku. Účastníci mají
se dostavit v pracovním stejnokroji a cestou budou řešit různé úkoly.
20. září - členská schůze. Bylo dohodnuto, ţe posvícenská taneční
zábava bude pořádána v sobotu i v neděli. Natištěné plakáty napíše Kuchař Jaroslav. Jako hudba byla členskou schůzí navrţena Koldínská, ale
mladá, která nám bude hráti poprvé. Vstupné stanoveno na 7 Kčs.
1965
2. dubna - členská schůze. 16. května bude v Zářecké Lhotce okrsková soutěţ. Je nutno osobním přesvědčováním získat druţstvo, které by
se této soutěţe zúčastnilo. Bylo domluveno, aby v neděli byl sraz všech
členů m. j. v 8 hod. a to aby bylo ke srazu zatroubeno. Bude proveden
úklid půdy v místním hostinci, kde je nepořádek poţáru závadný. Bude
proveden jarní úklid zbrojnice.
12. srpna byla uvedena do provozu siréna.
5. prosince - výroční členská schůze. V uplynulém roce se sbor
účastnil poţáru na Sudslavi, ale nezasahoval. Byl pořádán výlet na Moravu, Bouzov, Úzov, Javoříčko, na zpáteční cestě byla zastávka ve Výprachticích, kde právě probíhala okresní soutěţ poţárních druţstev.
Dále byl projednán plán práce na příští rok: 1) Úprava uvnitř poţární
zbrojnice, probourání zdi a zazdění zárubní, 2) Nátěr vrat a okapových
rour a ţlabů na poţární zbrojnici, 3) Zlepšení dosoušení hadic, 4) Školení o technice a první pomoci při schůzích v zimním období, 5) Připravit jedno muţstvo pro okresní soutěţ, 6) Provést 4 praktická a 2
námětová cvičení, 7) Zúčastnit se celoobecní slavnosti při otevření koupaliště.
1966
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4. února - na členské schůzi br. velitel Eliáš poděkoval všem přítomným, kteří se zúčastnili poţáru Schejbalovy pily v Chocni. Sbor byl od
vyhlášení poţáru za 15 minut v Chocni.
6. května. Při této členské schůzi bylo konstatováno, ţe bez vědomí
místní jednoty byla vyvezena ruční stříkačka na střepiště (úvozek). Byly
na ní barevné kovy, jinak byla bezcenná, nebyl na ni inventář, atd.
Červen - účast jednoty na Okresním dnu poţární ochrany ve Velké
Skrovnici. Byly vystrojeny dva alegorické vozy, jeden pro ţactvo – potah koně řídil p. Šklíba Miroslav, a druhý - vůz s traktorem řídil br. Matějka Václav. Celkem se zúčastnilo 30 dospělých a 15 ţáků.
31. července - slavnostní otvírání koupaliště. Členové poţárního sboru se ve stejnokroji zúčastnili slavnostního průvodu vesnicí. Vytvořené
zásahové druţstvo předvedlo ukázku cvičení.
2. září - členská schůze rozhodla, aby posvícenská taneční zábava byla konána v sobotu 1. října a v pondělí 3. října. Hudba místní „Star“,
vstupné 7 Kčs, začátek v 19 hod. Je navrţeno, aby v pondělí před posvícenskou zlatou bylo staročeské honění kohouta s cepem. Kohouta zajistí
K. Špindler.
20. listopadu - v zakončení výroční členské schůze je řešena otázka
zelených vycházkových oděvů, které jsou jiţ celostátně vyřazeny. Rozhodlo se, aby obleky byly přenechány členům za 50,- Kčs.
1967
Na okrskové soutěţi, která se konala v květnu v Koldíně, se první naše druţstvo umístilo na 4. místě a druhé druţstvo obsadilo 7. místo
z osmi startujících. První místo obsadila Choceň.
10. listopadu - na členské schůzi předseda MNV informoval přítomné, ţe poţární stroj 05.12 bude v jarních měsících předělán na 05.8,
coţ bude finančně dotováno okresem.
1968
14. února - ve 21.45 telefon – na Sudslavi hoří, ve 22.00 hod jsme
byli na Sudslavi se 20 členy poţárního sboru, nezasahovali jsme.
1969
12. ledna - ze zápisu výroční schůze: V srpnu (1968) byla naše činnost ohroţena neblahými událostmi, které jsme u nás přečkali bez místních tragických událostí. V roce 1968 jsme si z peněz získaných za sběr
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starého ţeleza a vlastních prostředků pořídili 22 nových vycházkových
uniforem.
Sbor měl velký podíl na výstavbě koupaliště, dále to byla účast na
opravě školy, kapličky a hostince, úprava prostranství před hřbitovem,
regulace místního potoka, výstavba mateřské školy. Dále to byla spolupráce a účast na všech kulturních akcích v obci, pomoci našemu zemědělství o ţních, i na cukrovce, a v neposlední míře se i 12 bratří
zúčastnilo akce Zlatá kosa na okresních příkopech.
6. června - br. Kuchař vysvětlil, jaká je asi zapotřebí doba motorky
PPS – 8 k jejímu zaběhnutí. Byla určena neděle a to za účasti mládeţe,
kteří si sami provedou útok. Bude provedena na koupališti.
1969
14. prosince - výroční schůze. Hodnocení uplynulého roku provedl
předseda místní jednoty a velmi podrobně prošel celý rok, který byl pro
sbor bohatý na různé brigády a jiné akce, oprava kapličky, cesty, taneční
zábavy. Ty vyvrcholily pouťovou zábavou na parketu, která se opravdu
vydařila.
1970
24. září - bratr velitel podal zprávu o vozidle, které nám má být přidělené. Do zbrojnice je veliké a bylo odhlášené.
1971
14. července - do konce měsíce budou dokončeny práce na autě, nastříkání atd. Brigády kaţdý den navečer, soboty a neděle. Při těchto pracích by se dodělaly práce ve zbrojnici, nahození.
19. prosince - výroční schůze. V uplynulém roce z našich řad nikdo
nezemřel. Ani ţádný poţár. Zato jsme byli postiţeni povodněmi a to 3x,
které si vyţádaly hodně úsilí a práce a způsobily veliké škody.
17. prosince - výroční členská schůze. Ţádný ze členů během roku
nezemřel, ani poţár nebyl. Veliká voda 28. června 14.30 a 29. června
v 18 hodin. Uniformy ku konci roku 27 nových.
1973
26. května - Okrskové cvičení v Koldíně. 1. druţstvo obsadilo prvé
místo a postupuje. 2. druţstvo obsadilo druhé místo. V další vyřazovací
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soutěţi 1. června v Příhoně (30. a 31. okrsku) si vítěz 30. okrsku Újezd u
Chocně zajistil účast na okresním kole.
3. srpna - členská schůze. Poslední bod jednání je praktické cvičení.
Velitel sboru br. Eliáš informuje přítomné o nutnosti ostříkání stěn hradu
(objekt JZD), kde je jiţ lešení na chystanou omítku. Bylo dohodnuto, ţe
cvičení bude provedeno 4. srpna v 18. hod. a bude vyzkoušena siréna.
17. srpna 1973 v 17.30 hod. vypukl poţár drůbeţárny na Hradišti.
Tato drůbeţárna jiţ dávno neslouţí svému účelu, je opuštěná. Protoţe je
velké sucho, poţár se rychle rozšířil na celý objekt. Po vyhlášení poplachu sirénou byl přesun techniky k poţáru velmi rychlý. Od likvidace
poţáru bylo upuštěno proto, ţe hodnota toho, co by se dalo zachránit,
byla velmi malá a náklady na pozdější odklízení by se zvýšily. Účast
členů – 22. Poţár byl zaloţen dětmi – škoda asi 15000 Kčs.
7. prosince - členská schůze. Bylo vzato na vědomí, ţe auto MNV
přechází do našeho vlastnictví a ţe bude nutno před přetypováním provést různé úpravy, aby toto vozidlo slouţilo ku zvýšení naší akceschopnosti. Bude pod patronátem br. Kuchaře ml. a Slámy Jana. Bylo
navrhnuto, aby v příštím roce bylo provedeno fotografování sboru.
1974
V sobotu 16. února 1974 po 15. hodině ohlásila siréna poţár na Vrchovině. 12 členů ZO vyjelo k poţáru tak rychle, ţe br. Šeda, který pouštěl sirénu, jiţ odjezd nestihl a musel jeti vlastním autem. Celkem se akce
zúčastnilo 15 našich členů. Dle pozdějšího odhadu škoda činí 3 – 5 tisíc
Kčs. Poţár vznikl od zkratu elektrického vedení.
15. března - členská schůze. K velmi čilé diskusi došlo při projednání
sběru ţelezného šrotu. Sběr máme v závazku a přes nízkou cenu bylo
rozhodnuto, aby sběr byl proveden v sobotu 16. března ráno, dále aby se
pracovalo na opravě poţárnického vozidla a aby se členové ZO zúčastnili brigády na budování potoka v Koutě. Všechen finanční zisk tohoto
dne bude věnován pokladně sboru.
7. června - hlavním bodem jednání členské schůze je soutěţ 4 okrsků
v Seči. Naše druţstvo se řádně připravilo, byly za tím účelem 3 cvičení.
Členská schůze rozhodla, aby všem soutěţícím i 2 rozhodčím bylo poskytnuto pohoštění ve výši 20 Kčs ze spolkové pokladny.
1975
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4. dubna - členská schůze. Předseda informuje přítomné o plánovaném sběru ţelezného šrotu na 12. dubna t. r., dále o nutnosti likvidace
vraku Garanta na náhradní součástky a vyzývá přítomné k účasti na brigádě. Dále zve naše členy k oslavě májových dnů, zvláště pak k místní
slavnosti s partyzánem Pičkarovem. Byly projednány místní potřeby
sboru, t. j. majáky a klakson na naše vozidlo Garant, výzdoba skříněk
v májových dnech, doplnění označení na stejnokroje atd.
2. srpna - členská schůze. Předseda informuje přítomné, ţe OV je
ochoten nám poskytnout částku 7.000 Kčs na motor po GO do našeho
Garanta, který je v současné době v nepojízdném stavu. Pokladník br.
Chejnovský informuje členskou schůzi, ţe ku dnešnímu dni máme na
běţném účtu 6.977 Kčs. Při této schůzi je podáván guláš na účet ZO.
1976
5. března - členská schůze. Preventivní prohlídky budou provedeny
v 35 budovách a 2 jednotách do 15. března br. Novotným, Eliášem a
Podhorníkem. Na návrh br. Bezdíčka členská schůze rozhodla provést
sběr ţelezného šrotu ihned v sobotu 6. března. Závazek máme na 20 q.
Dále bylo rozhodnuto, aby do příští schůze kaţdý člen přinesl sako stejnokroje za účelem správného označení. Br. Špindler se pokusí ustavit
dětský krouţek a zapojit jej do hry „Plamen“.
2. dubna - členská schůze. Školení provádí br. Marek na tema hasicí
přístroje a ve druhé stati zajištění voleb do MNV. V diskusi bylo konstatováno, ţe MNV zajistil a provedl oplechování zbrojnice – okapy i
s nátěrem na poţ. zbrojnici. Sběr ţelezného šrotu byl dobrý, bylo sebráno 7 členy 42 q ţeleza, t. j. 1800 Kčs.5. září - členská schůze. Delší
jednání bylo o poţárním vozidle Garant, které je v nepojízdném stavu.
Dle posudku odborníků je závada na motoru, náhradní součástky nejsou
a bude snaha získat motor jiný. Otázka finanční dotace bude projednána
br. Kuchařem na okrese.
7. května - pravidelné členské schůzi předcházela ukázka hašení
všemi druhy ručních hasicích přístrojů pro veřejnost. V pátek 14. t. m.
bude okrskové cvičení v Mostku. 25. t. m. bude soutěţ poţárních druţstev ve Skrovnici. Nácvik začne 14 dnů před termínem. V sobotu 15. t.
m. bude provedeno čištění koupaliště a zároveň provedena nutná údrţba.
1977
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6. května - členská schůze. Hlavní bod jednání je zajištění okrskové
soutěţe, které se bude konat v Koldíně v Příhoně. Překáţky zajistí Kuchař O., Šeda Fr., Doleček K. 26. t. m. Soutěţní druţstvo ustaveno. Občerstvení do stánku zajistí předseda a místopředseda, jakoţ i obsluhu.
Přívod el. proudu zajistí Šeda M. a Jiruf. Vysekání prostoru zajistí
Špindler K. Soutěţnímu druţstvu 20 Kčs, ţákům 10 Kčs zajistí pokladník. (Při soutěţi bylo prodáno 20 kg párků, 9 l kořalky a 1,5 hl piva. Čistý zisk 744 Kčs.)
Dne 10. června 1977 ve 13.15 hod. byl zpozorován vznik poţáru
v adaptovaných stodolách pro mladé jalovice ve dvoře Koldín. Poţár se
velmi rychle rozšířil, pravděpodobně jiţ před vypuknutím byl zahořen
celý půdní prostor. Také trvalé suché počasí napomohlo k rychlému šíření. Přestoţe někteří zaměstnanci JZD byli okamţitě u poţáru, nepodařilo se všechny jalovice vypustit pro silný ţár. Tak se stalo, ţe uhořelo
32 jalovic o váze cca 250 kg. Škoda je odhadována na 270 – 350 tisíc
Kčs. Dle posudku expertů vznikl poţár od elektriky – turbiny na rozmetání slámy, která byla pouţívána na hlubokou podestýlku. Zásah koldínského sboru byl velmi účinný, z koupaliště tlačila DS 12 vodu po silnici
k poţáru a plně zásobila tři proudy. Velmi dobrý zásah měla Sudslava a
Nasavrky, kteří si předávali vodu rovnou do kopce a přes dvůr. Velmi se
osvědčilo pět cisteren: z PS Choceň, z Brandýsa nad Orl., závodu Orličan z Chocně, z Újezda a Ústí nad Orlicí. V noci hlídalo 12 členů a cisterna z Újezda s posádkou.
1. července - na programu členské schůze je zajištění slavnosti ku
100 let zaloţení sboru. Organisační komise: Kuchař J. st., Bezdíček J.,
Jiruf L., Špindler K. Zásobovací komise: Matějka V., Šeda Mir., Bezdíček, Šeda Fr.. Technická komise: Marek J. st., Faron, Novotný B. Občerstvení: Petr, Cingl, Podhorník a Doleček. Pokladna: Chejnovský st., Vavruška, Bezdíček a Kuchař O.. Spojky na silnici zajistí Novotný Milan.
Průběh oslav stoletého výročí požárního sboru v Koldíně (30. - 31.
července 1977):
Sobotní pouťová taneční zábava konaná v rámci oslav v Příhoně se
vydařila a skončila dobrým finančním efektem. V neděli 31. července se
v Příhoně uklízelo jiţ časně ráno a počasí bylo v celku dobré. Ale stalo
se to, co nepředpovídali ani meteorologové. V jedenáct hodin začalo
drobně mţít a v poledne jiţ slušně pršelo. Odpoledne dle programu na28

stoupil náš sbor v uniformách k uvítání hostů. Těch však bylo poměrně
málo, vytrvalý déšť je odradil. Hospoda se naplnila – ale u zbrojnice
byly jen malé hloučky, Přes krajní nepřízeň počasí se dle programu vyšlo s hudbou přes Novou čtvrť k pomníku padlých. Při pokládání věnce a
krátkém projevu dětí uţ nepršelo, ale lilo. Dechová hudba zahrála vzácnou píseň „Hoši od Zborova“ a pak se šlo do Příhona. Šlo se převáţně
bez hudby, všichni účastníci oslavy byli promočeni. V Příhoně zahrála
hudba hymnu a byly krátké proslovy. Za stálého vydatného deště se pak
z rozbláceného Příhona vše přesunulo do připraveného sálu hostince a
členové poţárního sboru se po přestrojení dali do likvidace stánků atd.
Jak to jiţ bývá, mnoho členů jiţ nepřišlo a tak odvoz obsahu stánku a
inventura zbyla na asi 10 těch nejobětavějších členů. Asi v 18 hod. déšť
ustával a večer jiţ bylo poměrně pěkně. Přesto zábava na sále byla ukončena, zato inventura ve zbrojnici pokračovala do pozdních hodin. Takový průběh oslav, které daly tolik práce a starostí, nikdo neočekával.
4. srpna - slavnostní členská schůze. Přítomno 33 členů ZO a zástupci SPO z Chocně a Újezda u Chocně. Předseda Kuchař přednesl slavnostní projev, který nemohl být přednesen o výročí pro nepřízeň počasí.
K tomuto výročí byly uděleny medaile za věrnost, čestné uznání m. j.,
čestné uznání OV a KV. Všem přítomným bylo podáno občerstvení. Po
ukončení schůze setrvali přítomní v druţné zábavě.
1978
6. ledna - členská schůze. Za fotografie ke 100letému výročí bude
dána O. Roušavému láhev koňaku, zajistí pokladník.
7. dubna Členská schůze. Na opravu auta Robur bylo zajištěno 5 členů, ostatní půjdou na jarní směnu na školku.
5. května - členská schůze. Sběr ţelezného šrotu: Za prvý sběr jsme
obdrţeli 4.410 Kčs, za druhý dostaneme asi 2.900 Kčs a za třetí, který
ještě není odvezen, ale je naloţen, přes 3.000 Kčs. Zajištění okrskové
soutěţe poţárních druţstev v Nasavrkách. Plánovaný výlet bude jednodenní – do Jeseníků – asi v polou července, druhý na podzim na jiţní
Moravu. Na dětský den v Koldíně přispěje naše ZO v případě potřeby
300 Kčs.
1979
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6. dubna - členská schůze.
Konstatováno, ţe Robur není
ještě hotov, zbývají práce ve
vnitřním prostoru pro techniku.
Venkovní nástřik je proveden
za 1.800 Kčs. Na vozidle se
pracuje. S jarem je nutno pomýšlet na dokončení opravy zbrojnice. Bylo
usneseno, aby nejdříve byla instalována elektrika, a to s motorovým
proudem, a aby bylo zjištěno, jakým způsobem lze vypnout proud od
Matějkových.
3. srpna - členská schůze je informována o ţádosti MNV o novou
stříkačku PS 12. Rozvodná deska ve zbrojnici má být během týdne zabudována okr. st. podnikem Vys. Mýto. Potřebné plechy na vrata zbrojnice budou ţádány od JZD. Výzva na brigádu – vodovod.
1981- 1989
Od r. 1979 se přestaly psát pravidelné zápisy ze schůzí do vázaného
sešitu, takţe se v archivu sboru dochovaly jen některé dokumenty,
z kterých je sestaven následující text:
V r. 1981 se poţárnické mládeţe ujali manţelé Vilímkovi, kteří se
pod jejich dohledem úspěšně účastnili řady soutěţí a her, 22. dubna a 13.
května 1983 pomáhali při povodních. V roce 1984 se účastnili soutěţe
„Plamen“ v Mostku, provedli sběr druhotných surovin v obci, uskutečnili diskotéku, zúčastnili se sportovního pochodu „Na kiláky
s Koldíňáky“. 26. října 1984 při slavnostní schůzi uspořádali s vedoucími výstavu 27 diplomů, 2 kulečníky a 3 poháry, které obdrţeli za svoji
3letou činnost.
Dospělí poţárníci pracují tak, jak dosud byli zvyklí. Pod přísnou taktovkou okresního výboru pracují pro obec a snaţí se tak co nejlépe plnit
své poslání. Ţe to nebylo snadné, uvádíme v jednom příkladu za všechny: ve formuláři okresního výboru Svazu poţární ochrany z Ústí nad
Orlicí z r. 1987 je kromě mnoha příkazů a doporučení i toto: „VČS a
Konference se uskuteční pod heslem: Rozvojem činnosti SPO pomáháme naplňovat program XVII. Sjezdu KSČ. V kaţdém případě je třeba
dodrţovat zásadu, ţe návrh na sloţení nově připravovaného výboru ZO
musí být předem projednán ve výboru příslušné organizace KSČ, velitel
a preventista předem schválen v Radě příslušného národního výboru.“
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1989
Výroční členská schůze konaná 8. prosince 1989: „Letošní členská
schůze se koná v období, kdy v celé naší společnosti dochází
k podstatným změnám. Všichni sledujeme se zájmem tento vývoj…“
V roce 1990 došlo ke změně názvu organizace – na Sdruţení dobrovolných hasičů. V nových stanovách, dochází k rozdělení členství na činné,
přispívající a čestné.
Činnost hasičského sboru se konečně zbavila zbytečného úřadování a
politické sledovanosti a soustřeďuje se především na praktickou činnost.
Kaţdý rok plní základní úkoly, které se dají vystihnout následující osnovou: leden – uspořádání plesu, březen – preventivní poţární kontroly,
duben – úklid hasičské zbrojnice, sběr ţelezného šrotu, květen – údrţba
vodních zdrojů, kontrola hydrantů, účast druţstev v soutěţi, červen –
přezkoušení hadic, námětové cvičení, čištění vodní nádrţe, červenec –
srpen – pohotovost na ţňové období, pouťové posezení s hudbou pro
veřejnost, září – námětové cvičení, říjen - kontrola hydrantů, listopad –
příprava valné hromady, zazimování stříkačky a zimní úklid zbrojnice.
1991
Náš sbor se podílí na zásahu při poţáru mlýna u pana Lásky
v Koldíně. Po zlikvidování poţáru zůstává náš sbor na místě aţ do odpoledních hodin a hlídá poţářiště a pomáhá majitelům s úklidem zachráněných věcí. Při zásahu byla zjištěna závada na autobaterii vozidla. Tato
byla následně zakoupena nová.
1992
Je konstatován špatný stav vozidla, zhoršila se činnost schůzová, není se kde scházet. Špatný je i stav v pokladně, výkupní ceny ţeleza jsou
nízké a sběr se proto nevyplácí. Také pořádání plesu je velmi riskantní.
1993
V tomto roce byla našemu sboru vyčleněna místnost v místní škole
na schůzovou činnost, škola je prázdná a nevyučuje se v ní.
1995
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Od roku 1995 je opět prováděn sběr starého ţeleza, pokračujeme
v tradičním „pálení čarodějnic“, čištění poţární nádrţe a dalších prospěšných pracích. V tomto roce je zjištěna závada na chlazení stříkačky.
1997
Na louce u Pinkasů naši hasiči uspořádali soutěţ v poţárním sportu.
Soutěţe se zúčastnila druţstva našeho okrsku: z Chocně, Nasavrk,
Hemţí, Mostku, Dvořiska, Plchůvek, Zářecké Lhotky a také druţstvo
sloţené z našich mladých členů. Jako první se umístilo druţstvo
z Chocně. Pouťová zábava se nekonala, protoţe oblast postihla velká
povodeň. Naši členové se účastnili po několik dní čerpání vody ze sklepů a pomáhali při úklidu po povodních v Chocni. Za získaný finanční
obnos byly zakoupeny nové savice.
1999
Opět proběhl jarní sběr ţeleza tentokrát se ziskem 4900,- Kč Je to jediný zdroj našich příjmů. Nově jsme natřeli hydranty, nátěr dostal i vodojem.
2000
Protoţe se v místním hostinci nedají pořádat kdysi tradiční poţárnické plesy, bylo rozhodnuto zaloţit novou tradici a sice pouťových posezení s hudbou na místním hřišti.
Od městského úřadu v Chocni nám byly nabídnuty za úklid mobilní
buňky z tamního zimního stadionu. Po konzultaci v obecním zastupitelstvu a se starostou panem Turkem bylo rozhodnuto, ţe se tato umístí na
hřišti pod obecním úřadem a budou slouţit jako klubovna hasičů.
Jelikoţ jízda s naším vozidlem byla jiţ značně nebezpečná, bylo rozhodnuto o opravě brzdové soustavy a řízení. Tuto opravu provedla firma
Arnošt Martin na Dvořisku.
2001
Byla provedena oprava a nový nátěr poţární stříkačky v dílnách Zemědělského druţstva Mostek. Na ţádost starosty obce jsme pro spoluobčany připravili hranici na pálení čarodějnic. Koncem června jsme pro
veřejnost připravili opékání prasete a o prázdninách pouťové posezení
s hudbou, obě akce měly velký úspěch. Po dohodě s obecním úřadem
pravidelně sekáme trávu v prostoru hřiště a kopce na návsi. Nepodařilo
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se nám provést opravu poţární zbrojnice, protoţe jsme mnoho sil a času
věnovali výstavbě nové klubovny. Od letošního roku nás reprezentuje i
druţstvo ţen.
2002
V tomto roce byla kromě tradičních akcí otevřena slavnostně u příleţitosti 125. výročí zaloţení sboru nová hasičská klubovna. Starou hasičskou techniku taţenou koňmi předvedli bratři ze Skořenic, novou
techniku přátelé z Chocně. Proběhla také řada netradičních soutěţí jak
například hod do dálky hasicím přístrojem. Akce se zdařila i díky pěknému počasí.
2003
V r. 2003 jsme pro vylepšení stavu naší pokladny provedli sběr borových šišek pro choceňské polesí. Byl vyměněn chladič u stříkačky. Na
Štědrý den jsme pomáhali při likvidaci poţáru na statku u Zemanových.
2004
Za utrţené peníze za sběr ţelezného šrotu jsme nechali ušít v Hradci
Králové pracovní uniformy. Na poli na farmě Zámečníkových hořel
kombajn. Náš sbor nezasahoval.
2005
Zakoupili jsme dalších 10 kusů pracovních oděvů ve VPO Hradec
Králové. Zakoupena byla i trička a čepice.
2006
Z firmy Velebný v Ústí nad Orlicí jsme nechali ušít nové hasičské
znaky, které jsme našili na pracovní a vycházkové obleky.
Na okrskové soutěţi v poţárním sportu skončilo naše druţstvo muţů
na třetím místě. S naší starou stříkačkou Stratílek jsme se zúčastnili
oslav 120. výročí zaloţení sboru ve Skořenicích.
Dále jsme se zúčastnili brigády na místním hřbitově, kde jsme pokládali zámkovou dlaţbu na chodnících. Pro účastníky brigády jsme připravili stravování v naší klubovně.
Po několika letech příprav se nám podařilo opravit fasádu na naší
zbrojnici.
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2007
Rok oslav 130. výročí zaloţení sboru byl plný příprav a hlavně práce.
Začali jsme slavnostnější večeří na výroční valné hromadě. Sebrali jsme
ţelezný šrot a zakok tisku1k tisku1upili další uniformy. Opravili jsme
hasičské vozidlo, které dostalo i nový lak. V květnu proběhla na louce na
Hradišti okrsková soutěţ, do které jsme nasadili kromě druţstev muţů a
ţen i druţstvo starších nad 35 let.
Ještě v měsíci květnu jsme se účastnili soutěţe v Zářecké Lhotě a to
s naší starou stříkačkou z roku 1934, kterou jsme za tímto účelem opravili, takţe nám letos pomohla vyčistit i koupaliště.

Hasičská zbrojnice
1878 postavena na školní zahradě pro novou stříkačku tzv. Šnelerova
kolna
1931 postavena nová hasičská zbrojnice u školy

Hasičská stříkačka
1878 - čtyřkolová ruční stříkačka od Vzájemně pojišťovacího spolku
proti ohni
1934 - koupena stříkačka u firmy Stratílek z Vysokého Mýta
1941 - sbor měl podle inventáře jednu motorovou a jednu ruční stříkačku, dvě berlovky a jeden tabulový vůz
1963 - byl podán návrh k likvidaci ruční stříkačky
1966 - ruční stříkačka byla vyvezena na smetiště
1967 - měl být poţární stroj 05.12 předělán na 05.8
1979 - koupena stříkačka PS 12

Hasičský vůz
Aţ do r. 1947 stříkačku k poţáru dopravoval povoz. V zápisu z r.
1923 se píše, ţe povoz domlouvá ponocný, ten sleduje, „který majitel je
povinen koně do stříkačky dáti, aby on přípřeţ co nejrychleji obstaral,
aby v čas u stříkačky pohotově stála“, v zápisu z r. 1933 se píše: „Jelikoţ
p. Zámečník nám stálé přípřeţe k poţárům zase odřekl, ujednáno ponechati podle dřívějšího usnesení: jednou koně selské a jednou velkostatek.
Pořadí potahu: 1. Zeman V., 2. Zámečník, 3. Matějka V., 4. Zámečník,
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5. Málek, 6. Zámečník, 7. Šeda Fr., 8. Zámečník, 9. Mikysa, 10. Zámečník, 11. Podhorník, 12. Zámečník.“
V r. 1947 byla podána ţádost o vozidlo Dţip z akce UNRA - později
se tento pokus kaţdoročně opakoval, vystřídalo se tak několik starších
vozů.
V r. 1972 bylo zakoupeno od Primony v České Třebové vozidlo Garant s karosérií.
V r. 1975 plánováni likvidace vraku Garanta na náhradní součástky
7. dubna 1978 na opravu auta Robur bylo zajištěno 5 členů
1979 Robur není ještě hotov, zbývají práce ve vnitřním prostoru pro
techniku, venkovní nástřik je proveden za 1.800 Kčs
V r. 1979 bylo od Drůbeţářských závodů Vrchovina odkoupeno vozidlo Robur, které bylo přebudováno na čtrnáctimístný dopravní prostředek, v zadní prostoře s přenosnou stříkačkou, potřebnými savicemi i
hadicemi a s veškerým příslušenstvím. Pro vozidlo se muselo vybourat
návratí u zbrojnice, aby podjelo s potřebnými majáčky. Slouţilo k výjezdům na poţáry i k činnosti poţárnické mládeţe.
V r. 2000 – oprava brzd a řízení u firmy Martin.
V r. 2007 – oprava diferenciálu a nový lak.

Předsedové (velitelé, starostové)
Od roku 1877 vedli náš sbor: Josef Janeček 20 let, František Bečička
15 let, Josef Závodní 10 let, Josef Matějka, z čp. 42, 5 let, Josef Kuchař
20 let, Gustav Málek 8 let, Jaroslav Kuchař st. 32 let, Karel Šeda 19 let.
Nyní sbor vede Luděk Brandýský.

Velitelé
Od roku 1877 dodnes se vystřídalo 14 velitelů: zakladatel Josef Janeček, František Bečička, Josef Závodní, Josef Matějka z čp. 42, František
Filas, Josef Mikšíček, František Šeda st. z čp. 45, Karel Špindler st., Josef Eliáš, Karel Špindler ml., opět Josef Eliáš, Ladislav Marhold, Jaroslav Kuchař. Dnes sboru velí Jaroslav Syrový.
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Jednatelé
Zápisy ze schůzí nám uchovali jednatelé. Byli to: Jan Sýkora, Josef
Matějka z čp. 7, Josef Kuchař, František Šeda st., Josef Kaňka čp. 20,
František Podhorník, Karel Špindler ml., Ladislav Závodní, František
Buršík, Oldřich Roušavý, Josef Bezdíček, Josef Marek z Hradiště, Luděk
Brandýský a David Švestka.
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Abecední seznam hasičů 1877 – 2007
Tento seznam není přesný ani úplný, je vytvořen z mnoha pramenů,
ve kterých se informace různí. Organizační struktura českých hasičů se
se změnami reţimu také měnila, také samotná výkonnost hasičů vzhledem k stáří měnila jejich postavení z činného na čestné členství.
V případě sedláků šlo většinou o členství přispívající, odebírali hasičský
tisk, sbor podporovali půjčováním povozů, darováním dřeva…
Viz. Příloha seznam hasičů
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Sbor dobrovolných hasičů v Koldíně. 1877 – 2007.
Vybrala a sestavila Alena Janková.
Fotografie z archivu Sboru dobrovolných hasičů, od Ludmily Kuchařové
a od Oldřicha Roušavého.
V roce 2007 vydal Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů
v Koldíně.
1. vydání.
Tisk: tiskárna AG TYP Kostelec nad Orlicí
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