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Obrázek č. 1: Zámek.

BÁSEŇ
Hasiči jedou!
Hoří!
Hasiči jedou,
Stříkačku vezou!
Mají přilby, žebříky,
Háky, smyčky, košíky.
Hasiči jedou!

Hoří!
Trubka zavolá,
Oheň plápolá!
Hasiči již spěchají,
Na stříkačku sedají.
Trubka zavolá!

Hoří!
Žáru nedbají,
Pilně stříkají.
Oheň již uhasili,
Jmění, život spasili,
Žáru nedbají.

Nazpět!
Hasiči milí,
Již se vrátili!
Až já budu velký sám,
K hasičům se taky dám.
Hasiči milí!
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KDYŽ SE ŘEKNE OHEŇ
Člověk pohlížel na oheň po dlouhé věky se smíšenými pocity zahrnujícími úctu a strach
zároveň. Tento živel představoval odjakživa neodmyslitelnou součást lidského života a lidé se
k němu po generace znovu a znovu vraceli, kdykoli se potřebovali ohřát, chtěli si připravit jídlo či
museli udržovat dravá zvířata v uctivé vzdálenosti – alespoň na několik hodin, dokud svítily
plameny. Oheň dával lidem světlo a zajišťoval poměrně pohodlné prostředí, v němž se scházely
rodiny, kmeny či rody. Oheň sehrál také důležitou roli v historii používání kovů, neboť právě díky
jeho síle je bylo možno proměňovat v užitečné předměty, zbraně a nářadí. Současně se však dál
využít i samostatný oheň – jako zbraň rozsévající paniku a zkázu v táboře nepřátel.

HISTORIE BOJE S OHNĚM
Je svým způsobem paradoxní, že oheň zůstal v průběhu celé historie lidstva současně
pomocníkem i nepřítelem člověka. A tak i ve 21. století představuje stejně smrtonosný živel, jakým
býval za časů starých Římanů. Bez ohledu na veškeré bezpečnostní předpisy a nejvyspělejší
techniku je společnost ve všech koutech světa stále stejně zranitelná ohněm, představujícím
bezprostřední nebezpečí pro lidské životy i majetek.
Muži a ženy v hasičských sborech na celé planetě procházejí výcvikem a dostávají
potřebnou výzbroj, aby byli připraveni čelit 24 hodin denně a za jakéhokoli počasí i té nejhorší
požární tragédii či nebezpečné situaci, které mohou postihnout jejich sousedy či obchodní a
průmyslové čtvrti měst. Není koneckonců žádným tajemstvím, že právě v těch okamžicích, kdy
členové hasičských sborů vyrážejí zdolat nebezpečnou situaci, míří řadoví občané obvykle zcela
opačným směrem.
Jakmile lidé objevili oheň, museli současně přijít na to, jak zdolat zničující plameny
v případě, že se tento živel vymkne jejich kontrole. K prvním organizovaným pokusům o boj
s ohněm, třebaže primitivního charakteru, docházelo v dobách římského impéria. Přestože
v průběhu následující historie došlo k několika zničujícím požárům, začaly se metody používané
hasiči opravdu vyvíjet až v 17. století. Ruční stříkačky na vozech nejprve tažených lidmi a posléze
koňmi pak záhy nahradily parní stříkačky, přičemž o slovo se již hlásily i první řádně organizované
sbory. Následný nástup spalovacích motorů poté vyústil v převratnou revoluci v konstrukci
požárních vozidel i ve změnu způsobu boje s rozběsněným živlem. Dnešní hasiči drží krok s rychle
se měnícím světem i se všemi novými technologiemi a hasičské sbory jako celek v současnosti
představuji největší celosvětovou záchranářskou organizaci.
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HISTORIE OBCE DOBROSLAVICE
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1377, kdy při dělení opavského knížectví
náležely Dobroslavice k hrabyňskému zboží Jindřicha z Bítova a jeho bratří. Později se obec stala
samostatným statkem, který drželi od roku 1424 do počátku 16. století Falklové z Čochendorfu.
Tito zde postavili tvrz, o které se poprvé dovídáme roku 1517. Albrecht z Vrbna dal v roce 1577
původní tvrz přestavět na renesanční zámek, ke kterému patřil rozsáhlý statek, mlýn, rybník a
hájenka. Pod zámkem se rozprostíral panský dvůr s velkým ovčínem, pivovarem a lihovarem.
Roku 1638 vyhořela celá obec i s panským dvorem po zásahu bleskem, a tím byla dovršena
zkáza obce, která byla zapříčiněna zadlužením po třicetileté válce, kdy panství ze dvou třetin
zpustlo.
Dne 9. února 1847 žebrák Pavel Tileček z Píště odhodil nedopalek do dřevěného žlabu
stodoly a utekl. Poté nastal na celém statku rychtáře Ignáce Bučka požár, který se rychle šířil
prudkým větrem, a v ohrožení byla opět celá obec. Požár se podařilo uhasit až po dvou dnech. Ke
katastrofě se přidala další pohroma. Krátce po požáru propukla v obci šest měsíců trvající epidemie
tyfu, která si vyžádala řadu lidských životů.
V letech 1860–1945 byla majitelem panství hrabata Wilczkova – poslední byl gróf a
uhlobaron Jan Wilczek. Panství mělo rozlohu 1468 ha.
Roku 1938 byla ryze česká obec zabraná Německem. Při osvobozovacích bojích v dubnu
1945 zámek částečně vyhořel a obec byla z více jak 80% zničena. Občané se ji rozhodli obnovit. Při
výstavbě materiálem pomohlo i město Přerov. Válkou poškozený zámek byl demolován, část
zámeckého parku byla rozparcelována na nová stavební místa. Naprostá většina domů byla
zrekonstruována nebo zcela nově postavena.
Obec byla od roku 1976 součástí města Hlučína, k jejímu opětovnému osamostatnění došlo
v roce 1992.
Obecní zastupitelstvo dne 22. 10. 1894 rozhodlo postavit ve středu obce na parcele číslo
882, kde od nepamětných dob stávala mezi čtyřmi lípami zvonice se sochou sv. Jana, obecní dům.
Součástí měla být obecní kancelář, nemocnice, umrlčí komora, hasičská zbrojnice, šatlava a kaple.
Byly zhotoveny plány i rozpočty, v roce 1895 připravena cihla a kámen. Kvůli zadlužení obce
stavbou nové školy začala stavba až v roce 1896 a provedl ji Emil Hanke z Klimkovic, který podal
nejnižší nabídku. Celkový náklad byl přes 2 500 zlatých. Desky, písek, vápno, cihlu, kámen a dřevo
dodala obec sama, ve školní zahradě stojící dub byl vykopán a jeho kmen byl též upotřeben k
stavbě. V dolní části budovy byla šatlava a hasičské skladiště, ze kterého se po roce 1945 stala po
určitou dobu mlékárna. Nyní je zde moštárna. Dvě místnosti v patře slouží dnes jako kanceláře
obecního úřadu.

VZNIK HASIČSTVA VE SLEZSKU
České hasičstvo Slezské počalo vyvijeti se po letech osmdesatých, kdy přičiněním horliveho
a obětavého R. Gudricha, tehdy učitele v Kylešovicích u Opavy, zakladany první sbory hasičské. K
mladistvému Gudrichovi připojil se čilý JUDr. Dubový a jiní pracovníci na poli hasičstva Slezského
Ješto hlavně po roku 1886 čile sbory zakládány, utvořila se r. 1890 mladá župa pro soudní
okresy: Opavský, Klimkovický, Vítkovský a Bílovecký, čítající 12 sborů. Ta přistoupila jako XIV.
župa k České Ústřední jednotě Moravsko-Slezské; po roce čítala již 24 sboru. Starostou zvolen Dr.
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Dubový, jednatel R. Gudrich. Mimo jmenované byli zakladateli župy: Josef Kremser, stavitel v
Hlavnici a Ondřej Lhotský, rolník ve Slavkově.

Obrázek č. 2: Obecní úřad, s bývalým hasičským skladištěm.
Současně na Těšínsku zakládány české sbory. K. Čížek, inženýr v Polské Ostravě a J. V.
Tomášek, učitel tamtéž, založili roku 1893 župu Těšínskou pro okresy: Těšínský, Frýdecký a
Jablunkovský. Župa čítala v r. 1895 8 sborů a přistoupila jako župa XXIV. rovněž k Has. Ústř.
Jednotě Mor.-Slezské.
V roce 1896 sdruženo bylo v župě Opavské 50 sborů s 1731 členy (7 sborů z nich s 219
členy náleželo k moravským enklavám), v župě Těšínské 9 sboru s 313 členy.
Když r. 1894 založena byla samostatná Ústř. Has. Jednota zemská pro vévodství Slezské a
hasičstvo české úplně odstrčeno, urychleno zaražení České Ústř. Jed. Zemské ve Slezsku. Přípravné
práce vykonány r. 1895 a počátkem r. 1896. Dosavadní župy rozděleny v Opavskou, Hrabyňskou,
Klimkovickou, Biloveckou, Těšínskou a Frýdeckou; dne 22. dubna 1896 založena česká Zemská
ústř. Jednota Slezská, jejímž prvním starostou zvolen JUDr. Dubový, advokát v Opavě, prvním
jednatelem R. Gudrich, řídící učitel v Raduni. Když 22. srpna 1896 Dr. Dubový zemřel, povolán 15.
listopadu 1896 za starostu R. Gudrich.
I literatura hasičská také pěstována. Zprávy přinášel „Opavský Týdeník“ i „Ochrana
Hasičská“. Po založení Zemské ústřední jednoty přikročeno k založení vlastního listu „Slezského
Věstníku Hasičského“. První číslo vyšlo 1. října 1897. „Věstník“ uvítán hlavně v království s
radostí. Vycházel v prvém roce měsíčně, od 1. října 1898 rozšířen na čtrnactidenník.
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Adolf Juchelka, jednatel.
Ustavující valná hromada "Hasičské župní jednoty Hrabyňské", jedné z nových pěti žup, na
které rozdělená byla župa Opavská, konala se v Hrabyni dne 23. února 1896 v hostinci p.
Chomrada. Do schůze dostavilo se sedm pro župu určených sborů hasičských po třech delegátech, a
to Mokré Lazce, Budišovice, Hrabyň, Smolkov, Velká Polom, Chabičov a Malá Lhota, mimo to
dostavili se členové sboru - ze Štítiny a z Nových Sedlic, kteří zároveň do župy se přihlásili, vedle
toho p. R. Gudrich, hasičský inspektor župy Opavské. Starosta župy Opavské pan dr. R. Dubový
poslal omluvný dopis.
Valnou hromadu zahajíl nejstarší náčelník hasičských sborů na Hrabyňsku p. František
Glabazňa, nadučitel z Mokrých Lazec. Ve svém úvodě poukázal k rychlému rozvoji hasičstva
Slezského. Přední zásluhu o to přičítá p. dr. R. Dubovému, advokátovi v Opavě, a R. Gudrichovi,
nadučiteli v Raduni, kteří neunávně pobádali a sami horlivě pracovali.
Roku následujícího přistoupily k župě naši ještě sbory hasičské v Dobroslavicích a Pusté
Polomi, tak že župa Hrabyňská čítá nyní jedenáct sborů, jsou to dle roku jich založení: Mokré Lazce
1886, Budišovice 1888, Pustá Polom 1889, Hrabyň, Smolkov a Nové Sedlice 1890, Štítina a Velká
Polom 1891, Dobroslavice 1892, Chabičov 1893 a Malá Lhota 1894.
Hasičská župní jednota Hrabyňská zúčastnila se následujících hasičských sjezdů: dne 6. září
1896 v Mokrých Lazcích, téhož dne slavil místní sbor své desetileté trvání, dne 12. září 1897 ve
Velké Polomi a dne 17. července 1898 slavnostní sjezd na oslavu padesátiletého panování J. V.
císaře a krále Františka Josefa I. v Hrabyni.
Činnost župní jevila se ve schůzích výborových, jež se konaly dne 17. května 1896, dne 29.
června 1896, dne 28. června 1897, dne 26. června 1898 a dne 27. října 1898 veskrz v Hrabyni. Při
všech sjezdech a schůzích výborových rokováno o důležitých otázkách hasičských a konány
přednášky o odborných textech hasičství.
Ant. Kožaný.

SBOR HASIČSKÝ V DOBROSLAVICÍCH
V obci jest 61 domů s krytbou po většině slaměnou, zámek Excell P. hraběte z Wilczku a obecní
dům se skladištěm pro nářadí hasičské. Jelikož onoho času ve blízkém okolí - kromě spolku
Hlučínského (město v pruském Slezsku) a Velko-Polomského - jednoty hasičské nebylo, pobadal
správce školy Augustin Schneider, aby v obci hasičský sbor zřizen byl. Předsudky rázností
tehdejšího starosty obce, rolníka Josefa Holuše překonaný a dne 30. června 1892 zaslány stanovy
ku schválení od těchto zakladatelů:
● Josefa Holuše rolníka, starosta obce,
● Karel Mlýnek, stolař,
● Aug. Schneider, učitel,
● Valentin Postulka, kolař,
● František Postulka, obchodník.
Na základě schválených stanov ze dne 24. července1892 ustavil se sbor a zakoupena ihned
stříkačka čtyřkolová dvouproudní u firmy R. A. Smekal, jakož i výzbroj pro 30 mužů. Roku 1893
byla svěcena stříkačka, při čemž zastávala úřad kmotřenky vysokorodá paní hraběnka Eliška z
Wilczků-Kinsky.
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Za okolností sboru příznivých zakoupeny žebře sestávací obyčejné, svítilny pro lezce (6), 1
berlovka s větrníkem, 1 berlovka s větrníkem i sacím přístrojem a různé nářadí v ceně 1367 zlatých.
Sbor byl příkladem, že v sousedních 4 osadách rovněž sbory založeny byly. Sbor byl ihned členem
podporovací pokladny Slezské, načež vystoupil svého času a ihned přistoupil ku nově zřízené
podporovací pokladně sboru českých ve Slezsku. V čas založení sboru v obecním výboru zasadili:
Josef Holuša, starosta, Jan Buček, rolník, Valentin Postulka, kolář, Josef Kusýn, rolník, Karel
Mikeska, chalupník, Frant. Schiller, rolník, Frant. Postulka, obchodník, Vinc. Kusýn, rolník a
zastupce velkostatku Frant. Mohelnický, správce. Tito veskrz sboru přízeň osvětšili znamenitými
dary peněžitými (320 zl).
Prvním předsedou ve sboru byl Josef Holuša, rolník a starosta obce, jednatel správce školy
Aug. Schneider. Sbor toho času čítal 31 členů. Nyní jest předsedou a spolu jednatelem správcem
školy Aug. Schneider, náčelníkem rolník Josef Holuša, starosta obce a předseda silničního výboru
okresu Klímkovického.
Požárů účastníl se sbor po celý čas trvání 6, z nichž 3 udály se v
pruském Slezsku, kdež sbor odměněn byl 1. premií. K úrazu přišel 1 hasič, jemuž náležitá podpora
udělena byla.

Obrázek č. 3: Koňská stříkačka.
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ČLENOVÉ SBORU ROKU 1898
1. BUČEK Jan
2. DOSTAL Josef
3. FOLTÝN Antonín
4. HOLUŠA Valentýn
5. HRBÁČ Rudolf
6. HRUBÝ Josef
7. KUBÍN František
8. KUSÝN Arnošt
9. KUSÝN František
10. KUSÝN Jan
11. MLÝNEK Karel

12. MORAVEC Josef
13. PLURA Augustýn
14. POSTULKA František
15. POSTULKA František ml.
16. REMIÁŠ Valentin
17. SCHILLER František
18. SCHILLER Josef
19. SCHILLER Valentin
20. TESAŘ Eduard
21. TESAŘ Josef

1898 – 1939

Obrázek č. 4: Nastoupené družstvo mužů v roce 1924 před hasičským skladem.
Zleva, první řada: Kusýn Valentýn, Mikeska Antonín, Mlýnek Karel, Klapuch František, Kusýn
Ladislav, Kusýn Antonín, druhá řada: Honěk Karel, Klapuch Karel, Kusýn Josef, Klapuch Josef,
Kusýn Adolf, Dědoch Vincent, Slezska Bohdan, třetí řada: Mlýnek Adolf, Osmančík František.
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V roce 1924 byla pořízena fotografie nastoupeného družstva mužů před hasičským skladem,
který se nacházel pod nynější kaplí. V roce 1925 cvičilo družstvo mužů na hasičských slavnostech v
Přívoze a Brně. Roku 1931 se konala v Dobroslavicích velká hasičská slavnost župy Hrabyňské.
22. října 1931 vypukl ve ¾ 2 hod. po půl noci u Vojtěcha Vlasnovského požár hospodářské
budovy, skládající se ze stodoly a dvou kůlen. Rychlým zásahem se podařilo uhájit obě sousední
budovy i obydlí Vlasnovského. Po zdolání ohně přijely sousední sbory z Děhylova a Plesné.
Náš sbor byl i kulturně činný a měl divadelní skupinu. Ta pravidelně v období mezi válkami
pořádala divadelní představení (z dochovaných záznamů 2. 4. 1935 - Utrpením ku štěstí, 24. 1. 1935
- Chléb náš vezdejší, 31. 5. 1936 - Žena v parlamentě, 4. 4. 1937 - Až vstaneme z mrtvých).
V červnu 1936 byl pořádán župní sjezd v Dobroslavicích, jehož se také zúčastnily sousední
sbory Plesná a Děhylov. Na sjezdu se konalo okrskové požární cvičení, které bylo dokonale
promyšleno a dobře provedeno. V roce 1937 se pořádal župní sjezd u nás na paměť 45letého trvání
sboru.

Obrázek č. 5: K 45letému výročí práce ve prospěch českého hasičstva ve Slezsku jeho zakladateli
věnovali tuto fotografii.
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1939 - 1945
Okupace a období druhé světové války bylo neradostné jak pro obec, tak i pro sbor. Členové
se snažili, aby sbor nezanikl. Proto raději na veřejnosti nevystupoval a zůstával pasivní. Po
technické stránce se však nic nezanedbalo. Po Mnichovu bylo Hlučínsko připojeno ke Slezské župě,
ale Dobroslavice a Děhylov se staly součástí tzv. Říšské župy Sudety.
Roku 1945 probíhaly v naší obci osvobozovací boje a během 11 dnů ji těžce poškodily. Při
tomto osvobozování k nám byla z Plesné dovezená motorová stříkačka Škoda DR/KL-DS10 na
hájení zámku, při ústupu německých armád si ji pak plesenští hasiči odvezli zpět do Plesné.
Byla to i tvrdá zkouška pro členy našeho sboru. Viděli, jak oheň, bomby a granáty ničí to, co
generace našich občanů budovaly. Cítili povinnost hájit a zachraňovat. Bylo to však zoufalé. Nebyl
to jen ničící živel, byla to i hrozba zabíjející války. A s tou bojovat znamenalo předem obětovat
život. Ve snaze zabránit hrůznému ničení, byl při hašení těžce raněn bratr Karel Mlýnek, který na
následky tohoto zranění podlehl.

1945 - 1951
Boje o naši obec postihly také materiálně náš sbor. Veškerý jeho majetek, kromě ruční
stříkačky, která byla jen poškozena, byl zničen. Celková částka škod byla vyčíslená na 22 940 Kč.
Je obdivuhodné, jak brzy se sbor z této rány zotavil. Nejradostnější na tom je, že jeho členové v čele
s vedením, ač přetíženi svými vlastními starostmi a prací na obnově a výstavbě svých domovů,
oživují činnost sboru a starají se o pořizování nové výzbroje a výstroje. Díky jejich snaze a dobré
vůli se jim dostává pomoci a podpory zvenčí, zvláště z blízké Ostravy - Nové Vsi a z Baťova, ze
kterého přišel 30. 3. 1946 finanční dar. V rámci kmotrovství města Přerov s naší obcí převzal i sbor
dobrovolných hasičů města Přerov dne 13. července 1946 patronát nad naší organizací. Hmotná i
morální pomoc byla rozhodujícím činitelem pro naše konsolidování a materiální vybavení. Při
přijetí kmotrovství jsme od hasičů Přerova obdrželi věcný dar, a to 10 ks pracovních obleků
(kombinéz), 9 ks opasků, 25 ks přilbic, 25 ks masek, 8 ks kotoučů hadic á 20 m, 3 ks proudnice, 1
ks ukazovač, 2 ks samaritské brašny, 2 ks samaritská nosítka, 20 ks berlovek s hadicemi, 1 ks
posouvací dvoukolový žebřík, to vše v ceně 22 290,- Kč.
Koncem roku 1945 byla zakoupena od Vítkovických železáren motorová stříkačka PPS 8 za
40 143,40 Kčs. Tato stříkačka byla dodána 5. října t. r. a byla nám na ni dána sleva 8 000 Kč.
Stříkačka byla vysvěcena 4. srpna 1946. Kmotrem byl opět sbor hasičů z Přerova.
Výzbroj a výstroj byla uskladněna v malé garáži ve dvoře bývalého majitele hraběte
Wilczka. Po konfiskaci jeho majetku upravil místní Národní výbor tuto budovu na požární
zbrojnici. Do užívání byla předána u příležitosti 60. výročí založení našeho sboru a jeho pětileté
družby s Přerovem dne 3. července 1951. U hasičárny je studna, která patřila k pivovaru, který
kdysi v Dobroslavicích stával, a je 24 metru hluboká. Převzetím zbrojnice bylo dokončeno období
náprav škod způsobených válkou.
V listopadu 1950 byla do dřevěné věže zbrojnice namontována poplachová siréna. Věž byla
rozebraná v roce 1960 pro její nevyhovující technický stav, když byla poškozená požárem, který
vznikl v kovárně umístěné ve vedlejší části budovy.
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Obrázek č. 6: Křest motorové stříkačky PPS 8 v zámeckém parku.
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ČLENOVÉ SBORU ROKU 1948
Jméno:
1. BŮČEK Jan
2. DUKSA Rudolf
3. GOLD Ondřej
4. GOLD Vladimír
5. HOLUŠA Jaroslav
6. HRBÁČ Stanislav
7. CHOLEVA Oldřich
8. KLAPUCH František
9. KLAPUCH Josef
10. KLAPUCH Zdeněk
11. KLAPUCH Karel
12. KLAPUCH Ludvík
13. KLAPUCH Ladislav
14. KOHOUTEK Miroslav
15. KREJČÍ Stanislav
16. KŘÍŽEK Jan
17. KŘÍŽEK Miroslav
18. KULIČKA Josef
19. KUSYN Valentin
20. KUSYN Vladimír
21. MAKEŠ Valentin
22. MLÝNEK Miroslav
23. OSMANČÍK Jaroslav
24. OSMANČÍK Karel
25. PLEVA František
26. RAJSKÝ Bedřich
27. SLEČKA Bohdan
28. SLEČKA Karel
29. SÍKORA Miroslav
30. ŠESTÁK Bohdan
31. ŠILÉR František
32. TVARŮŽKA Bohuslav
33. TVARŮŽKA František
34. TITZE Josef
35. VRLÍK Alois
36. ZDRAŽILA Alois
37. HALAMÍK Josef
38. ŠILEROVÁ Drahomíra
39. MIKEŠ Josef
40. ŠTRCIT Ferdinand
41. DĚDOCH
42. HOLUŠA Josef

Funkce:
Člen
Jednatel
Pokladník
Člen
Pomocník samaritánů
Velitel samaritánů
Člen
Zbrojmistr
Člen
Zapisovatel
Člen
Člen
Člen
Zbrojmistr
Člen
Člen
Člen
Vzdělavatel
Člen
Člen
Revizor
Člen
Člen
Člen
Člen
Zbrojmistr
Člen
m. velitel
Člen
Člen
Starosta sboru
Člen
Revizor
Náměstek
Člen
Velitel
Člen
Člen
Přispívající člen
Přispívající člen
Přispívající člen
Přispívající člen
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1951 - 1989
Stavba stožáru u zbrojnice proběhla pravděpodobně v roce 1963, na něj byla ze staré věže
instalována motorová siréna na svolávání hasičů k požárům.
K oslavám 90. výročí založení sboru byla v roce 1981 provedená rekonstrukce hasičárny. Po
rekonstrukci jsme začali užívat levou část hasičárny, kde se do té doby od války vystřídaly obecní
prádelna, JZD a nakonec automotoklub organizovaný Svazarmem. Do pravé části, kterou jsme do
rekonstrukce užívali my, se nastěhoval p.Sobčák s autodílnou, kterou provozoval až do roku 2000,
kdy se tam nastěhovaly obecní technické služby.
Náš sbor pravidelně pořádal soutěže v požárním sportu, jak pohárové tak i okrsková kola pro
dospělé i mládež. Od roku 1987 pořádá náš sbor soutěž v požárním sportu O putovní pohár. V roce
2011 proběhl 25. ročník a pohár vyhrálo po třetí za sebou družstvo Svinova, které se tímto stalo
jejím trvalým majitelem.
V roce 1958 nám bylo od plesenského sboru přiděleno první auto značky Betford QLR. Po
četných provozních problémech bylo v roce 1962 vyřazeno z provozu a nahrazeno Tatrou 805
s korbou a plachtou. Koncem roku 1972 jsme obdrželi od závodního požárního útvaru Nové hutě
speciální vozidlo AS 16 Praga RN. Vzhledem k náročným bezpečnostním předpisům však tato
vozidla přestala vyhovovat a byla postupně vyřazená z provozu. Dne 6. prosince 1984 nám bylo
okresní požární inspekcí v Opavě přiděleno ze stanice Vítkov vozidlo Škoda 706 RTHP CAS 25,
které slouží dodnes.

Obrázek č. 7: Stavba stožáru.
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Obrázek č. 8: Rekonstrukce hasičárny.

Obrázek č. 9: Tatra 805.
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1989 - SOUČASNOST
Významným mezníkem u všech hasičských sborů bylo v roce 1991 založení Vzájemné
hasičské pojišťovny v Brně. Z naší strany bylo zakoupeno pět akcií, a tím je zajištěno úplné
pojištění našich členů při úrazech na požárních akcích.
Generální rekonstrukce ruční koňské stříkačky proběhla dle dochované malířské výzdoby a
fotografií v roce 1992. Stroj je plně funkční. Sbor se rozhodl stříkačku rekonstruovat svépomocně
k 100. výročí založení sboru.
V roce 1994 byla zřízena výjezdová jednotka obce, tato jednotka nejednou prokázala
schopnost a morálku při živelních pohromách, likvidaci požárů, záchraně lidského života a majetku,
za což jim patří dík a úcta. Výjezdovou jednotku v současné době tvoří 12 členů. Členy našemu
sboru jsou i tito hasiči z povolání (ať již aktivní nebo bývalí): Osmančík Jaroslav, Durlák Jan, Sivek
Jan, Kolaska Jan.
Tato jednotka zasahovala u těchto událostí:
26. 10. 1992 - požár sklepa, Dobroslavice
30. 5. 1999 - požár lesa, Dobroslavice
12. 3. 2001 - požár kulturního domu, Děhylov
9. 6. 2003 - požár chaty, Dobroslavice
29. 6. 2003 - požár kůlny, Dobroslavice, Rybárna
13. 8. 2003 - požár stráně pod el. vedením, Dobroslavice
27. 8. 2003 - požár stráně pod el. vedením, Dobroslavice
3. 4. 2004 - požár lesa Kaděrov, Dobroslavice
20. 8. 2004 - požár lesa Kaděrov, Dobroslavice
24. 8. 2004 - požár lesa Kaděrov, Dobroslavice
25. 8. 2004 - požár pole, Děhylov
12. 8. 2007 - požár pole (skládka hnoje), Dobroslavice
18. 8. 2007 - požár pole (skládka hnoje), Dobroslavice
23. 2. 2009 - požár komínů, Dobroslavice
28. 4. 2009 - požár slámy ve stodole, Dobroslavice
11. 8. 2011 - požár pole obilí, Děhylov
11. 12. 2011 - požár kotelny, Hlučín
9. 4. 2012 - požár lesa, Martinov
12. 4. 2012 - požár větví, Dobroslavice, ul. Přerovská
Při červnových povodních v roce 1997 pomáhala i naše jednotka s odstraňováním
způsobených škod a čerpáním vody ze zatopených sklepů v koksovně Šverma. Za tento dlouhodobý
zásah a nasazení při povodních bylo uděleno Čestné uznání Ústředního sdružení hasičů ČMS
s medailí a Okresní sdružení hasičů ČMS udělilo SDH Dobroslavice poděkování za nezištnou
pomoc při záplavách v roce 1997.
V roce 2000 jsme si nechali vyšít prapor, který byl vysvěcen 24. 6. 2000 otcem
farnosti plesenské Janem Kučerou. Prapor vyšila paní Vasilka Pistovčak, má velikost 140 x 95 cm a
je ušit ze dvou pláten. K praporu máme již několik stuh. První jsme získali k vysvěcení praporu,
druhou od sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za obětavou práci, třetí k 110. výročí založení
sboru, čtvrtou za účast na hasičských slavnostech v Litoměřicích.
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Obrázek č. 10: Požár lesa, Dobroslavice.

Obrázek č. 11: Požár kůlny, Rybárna.
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Obrázek č. 12: Svěcení praporu.

Obrázek č. 13: Prapor.
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Při příležitosti státního svátku Dne osvobození byly v roce
2002 udělovány zasloužilým hasičským sborům medaile.
„Děkuji vám, že mám tu čest být v čele rezortu, kde pracujete
vy - záchranáři," řekl na úvod slavnostního předávání medailí
Hasičského záchranného sboru České republiky dne 5. května 2002
v rytířském sále na hradě Bouzově ministr vnitra Mgr. Stanislav
Gross. „Největší hodnotou je lidský život a jste to vy, kteří v zájmu
této hodnoty jste připraveni nasadit život vlastní."
Náš sbor byl při této příležitosti oceněn Čestnou medailí HZS
ČR, kterou převzal starosta sboru Miroslav Křížek.

Obrázek č. 14: Čestná medaile HZS ČR.

Obrázek č. 15: Udělení čestné medaile HZS ČR.
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Obrázek č. 16: Poděkování genmjr. Ing. Miroslava Štěpána.

Obrázek č. 17: Hasičských slavnosti v Litoměřicích.
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Dne 13. 8. 2010 bylo na HZS MSK UO Opava, stanici Hlučín, předáno poděkování genmjr.
Ing. Miroslava Štěpána všem jednotkám PO obcí, které se zúčastnily záchranných a likvidačních
prací při povodních v květnu a červnu 2010. Mezi tyto jednotky se zařadila i ta naše.
Od roku 2007 se pravidelně účastníme s naší koňskou stříkačkou hasičských slavností
v Litoměřicích, kde jsme zaznamenali v roce 2010 i úspěch v soutěži o nejlepší webové stránky,
skončili jsme na čtvrtém místě.
6. 12. 2011 obec zakoupila od JSDH Zábřeh pro výjezdovou jednotku nové vozidlo CAS
K25 Liaz 101, které doplnilo náš vozový park. Ovšem toto vozidlo se nevešlo do stávajících garáží,
a proto byly provedeny stavební úpravy v pravé části hasičárny - zvednutí stropu, výměna vrat a
další. Do výjezdu bylo vozidlo zařazeno 1. 2. 2012 po provedené rekonstrukci hasičárny.
Dnes máme ve svých řadách jmenované dva čestné starosty sboru - bratra Mikolajka Jana a
bratra Křížka Miroslava.
Náš sbor je také pyšný na tři členy, kteří obdrželi nejvyšší možné
ocenění udělené Sdružením hasičů Čech Moravy a Slezska - „Zasloužilý
hasič“. Prvním z oceněných je čestný předseda našeho sboru Mikolajek
Jan, který jej obdržel v roce 2005, dalšími byli bratr Mikolajek Alois
v roce 2010 a bratr Chyla Miroslav v roce 2011. Ocenění jim bylo
předáno na zámku v Přibyslavi.
Celé toto období až do dnešní doby bylo naplněno obětavou
prací, někdy úspěšnou, někdy méně. Překonali jsme celkem bez otřesů
organizační změny v celostátním měřítku, stali jsme se platnou masovou
organizací, která chrání nejen majetek svých spoluobčanů, ale i hodnoty,
které vytvořil lid a které jsou majetkem celé společnosti. Nadále plníme i
funkci společenské organizace a přispíváme ke společenskému životu
nejen našich členů a jejich rodin, ale i celé obce.

Obrázek č. 18: Medaile „Zasloužilý hasič“.

ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ
U příležitosti těchto oslav bychom chtěli také s úctou vzpomenout na obětavost a šlechetnost
zemřelých členů, na jejich vykonanou práci pro sbor, a tím i pro spoluobčany. Ať je Vám všem
hasičům slezská země lehká a odpočívejte v pokoji. S velkou úctou vyslovujeme „Čest Vaší
památce“.
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ČLENOVÉ VÝBORU OD ROKU 2010
Bekárek Martin
Widurová Monika
Kij Roman
Grézl Martin
Bochňák Zdeněk
Ing. Durlák Jan
Smahel Martin
Kubík Stanislav
Hrubý Lukáš

Starosta sboru
Jednatel
Hospodář
Referent MTZ
Kulturní referent
Referent mládeže
Člen výborů
Velitel jednotky
Strojník

Kubík Karel
Galeja Zdeněk

Revizní referent
Revizní referent

Obrázek č. 19: Hasičárna.
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ZDROJ
[1] Kniha; Firma SMEKAL; Josef Jendřišák
[2] Kniha; Hasičské automobily a historie hasičství; Niel Wallington
[3] Hasičská kronika - sepsal a upravil Titus Krška; starosta Č.Ú.J.H. mar. Morav.; Velkém
Meziříčí roku 1898.
[4] Časopis; 150 HOŘÍ číslo 6/2002
[5] Noviny; Slezský věstník hasičský, období let 1931 až 1937
[6] Vlastivědné listy, 1-1983, ročník 9
[7] http://www.dobroslavice.cz
[8] http://www.farnost-plesna.cz
[9] http://www.sdh-dobroslavice.com
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