
V Obci Olbramice působil v minulosti hasičský sbor s německým velením (Freiwillige 
Feuerwehr), jehož založení bylo schváleno zemskou vládou slezskou v Opavě dne 23.7.1901 
pod č. 14.367.  

Sbor byl ustaven 15.8. téhož roku a zanikl v roce 1940. Spolkový spis, pokud je dochován, se 
nachází ve Státním oblastním archivu v Brně. Ve Státním oblastním archivu v Opavě je 
uložen pouze spolkový spis českého hasičského sboru v Olbramicích, jehož ustanovení bylo 
povoleno Zemským národním výborem - expoziturou v Moravské Ostravě dne 16.6.1946 pod 
č. II/11-2642/1. 

Historie sboru s německým velením 

V roce 1901 byl v Olbramicích založen sbor s německým velením, který si vzal za úkol hájit 
majetek svého bližního před požárem nebo jakoukoliv zkázou, která hrozila občanstvu. Do 
této doby nebyla organizovaná pomoc a v tomto případě, každý hájil a chránil svůj majetek 
dle svých sil.  
Po roce 1902 nastal obrat, dobrovolní členové sboru se starali, aby získali alespoň 
nejzákladnější výzbroj pro svou práci. 
První hasičská zbrojnice byla postavena obytném domě č. 62 a mimo zbrojnice zde byl i malý 
byt a 1 světnice tzv. obecní trestnice, čili zde byl ubytován každý, kdo se provinil proti 
zákonu, nežli byl převzat policejní nebo četnickou hlídkou. 
Starostou sboru byl učitel Ferdinand Belan a velitelem byl Josef Czepka č. 56. 
Základní výzbrojí byly cvičné obleky a ruční stříkačka na koňský potah. Mimoto dvě ruční 
stříkačky tzv.žberlovky, kterých se používalo jako první záchrany v místech, kde nebylo 
možné zasáhnout s hadicí. V tuto dobu byl hasičský sbor první a jediný spolek v obci, proto 
všichni muži po odbytí vojenské služby i nevojáci se hlásili do sboru. Sbor míval vždy vysoký 
počet členů.V pozdějších letech ti, kteří nebyli schopni zúčastnit se cvičení, byli vedení jako 
členové a v tom setrvali obyčejně až do smrti. Sbor každoročně pořádal zábavy a slavnosti, 
které byly vždy četně navštěvovány a čistý zisk byl používán na zakoupení další výzbroje. 
Obzvláště všech církevních slavností se vždy zúčastnily celé sbory a takto získaly u 
klerikárně založených občanů určitý stupeň úcty. 
Po první světové válce převzal vedení Ferdiand Stiber. Byl vyslán na různé kurzy a školení a 
stal obětavým ale i odobrně zdatným velitelem. V okresku usiloval o to, aby za pomocí obce 
byla postavena nová a větší zbrojnice, na místě dnešním. V tuto dobu začaly továrny ve 
větším měřítku vyrábět motorové stříkačky, a proto si ji objednal i sbor Olbramice.  
Veliká slavnost se vznezla při svěcení stříkačky, při které byla dopoledne vše a odpoledne 
veliká zahradní slavnost s cvičením za účasti okolních sborů českých i německých. Kmotrou 
při svěcení stříkačky byla i Marie Hájková z čp. 77. Tímto dnem byl učiněn velký krok 
dopředu v požární ochraně, poněvadž stříkačka nebyla odkázána na lidské ruce, kterých bylo 
při požárech málo a mnohdy i za pomoci četníků museli být občané donucování, aby pomohli 
při ručním čerpání. Aby mohla být stříkačka snadno přepravována a auto bylo kdykoliv k 
dispozici, sbor musel nechat v Bílovci udělat vůz i se sedadly pro mužstvo a uprostřed se 
umístila motorová stříkačka. Tím se vyřešil úkol a stříkačka byla kdykoliv pohotově v požární 
ochraně.  

Historie českého hasičského sboru 

Český hasičský sbor v Olbramicích byl založen roku 1946. Od tohoto roku nemáme žádné 
písemnosti, až do doby, kdy přijeli kmotři z Vejprt.  
Slavnostní převzetí motorové stříkačky z Vejprt bylo 10. července 1949. Přijelo 11 hasičů. 



Tito kmotři byli uvítání u slavnostní brány "váhy", která stála na křižovatce, a to nejstarším 
občanem Josefem Neuvirthem z Olbramic č.p. 81 a starostou sboru Richardem Lykem. 
Starosta sboru Lýko a Piškula Jan předseda MNV převzali motorovou stříkačku s přívěsným 
vozíkem a celým příslušenstvím. Proběhl společný oběd, na kterém bylo 80 osob i v 
zastoupení inspektora a okresního pokladníka.  
První valná hromada se konala až 27. května 1951. Založení a výzbroj sboru byl proveden z 
vlastních prostředků, které byly získány pořádáním různých akcí. Zbytky výzbroje po 
němcích byly: motorová stříkačka - nutná oprava motoru, ruční koňská stříkačka - byla bez 
kol. Obleky nebyly žádné, proto byly zakoupeny nové, hadice se přikoupily přepravily na 
normalizované spojky. Druhá motorová stříkačka byla získána jako dar od kmotrů z Vejprt.  
Byla provedena oprava zbrojnice, zakoupena a namontována siréna pro poplašné znamení 
požáru. Za pomocí MNV se provedla úprava vodních zdrojů. Bylo zakoupené starší auto pro 
mužstvo za obnos 57000Kč od J. Matěje z Klimkovic. Tento vůz byl přebudován na hasičský 
vůz.  
Tato usilovná činnost sboru byla podpořena a sloučena vydáním zákona č. 62/1950, o požární 
ochraně občanů, kdy československá vláda podává pomocnou ruku tím, že kryje veškeré 
výdaje požárnickému sboru.  

 


