Historie SDH ve Starých Ždánicích
Ohlédnutí do historie a vzpomenutí na ty, kteří pracovaly v počátcích našeho sboru .
Tentokrát nás zaujal zápis z jedné :Cituji

„Schůze členské sboru dobr.hasičů ve Ždánicích odbývané dne 11. března
r. 1906 ve 2 hod. odpoledne v místnostech obvyklých.
Schůze zahájena velitelem panem Jiruškou Františkem za přítomnosti 20-ti členů, přečten protokol
z poslední členské schůze,s chválen a podepsán .
Předsedající přikročil k vlastnímu účelu této schůze a sice. Vztahujíc se k usnesení řádné valné
hromady, ze dne 14. ledna t.r. by se dodatečně pořídily dosud scházející parádní stejnokroje jakož i
čapky. Na vyzvání povstáním se zjistilo, že jmenované části oděvu dosud nemají členové: Danihelka
František ,Kozák Václav, Rejl Jar.,Procházka Josef, Bříza František a Rychter Josef.
Potřebná látka se dle vzorku objednala u české fy.Fr.Metal v Liberci jim za kor. 10,50. na úvěr.
Po rozhovoru, komu se dají zmíněné části oděvu ušíti, rozhodnuto pro Půlpána , který také prvejší
šil, týž zavolán a tázán zdaliž a za jakou cenu, by chtěl práci onu zhotoviti. Jmenovaný jest ochoten
zmíněné zhotoviti za starou cenu t.j. za kor.7.60 za 1kus a tudíž ihned vyzván by zmíněné členové
změřil by se zjistilo kolik látky vlastně potřeba bude.
K otázce jakým způsobem se uhradí výlohy s tím spojené, navrhnul pan velitel by jednu
polovinu dala spolková pokladna, druhou polovinu pak by zaplatil každý vlastník ze svého. Návrh
tento přijat bez námitky. Způsob placení bude tento: Jeden každý měsíc na prvního splatí dlužník
2 Kor. k rukám spol. pokladníka tak dlouho, pokud dlužný obnos nebude vyrovnán .
Čapky obstará sbor na svůj vlastní náklad a zůstanou též pro vždy majetkem sboru, nikoli členů.
Volných návrhů nebylo žádných a tu po přátelském rozhovoru schůze skončena.
Zapsal: Čeněk Pluhař – jednatel.“
Konec citátu.
Zdroj : Protokolární kniha zal. r.1904 která je majetkem sboru.
Tolik k ohlédnutí za naší dlouhou historií, kterou hodláme ctít a budovat i nadále.

