
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Požární zbrojnice dobrovolných hasičů v Šumbarku v roce 1945. V pozadí 
stojí obchodní dům Brada (fotografie  Dajush Čajové) 
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Za podpory široké veřejnosti a majitele šumbarského 
panství Františka Wittka vznikl 4. června 1899 Sbor 
dobrovolných hasičů v Šumbarku. Na ustavující schůzi 
pod vedením ředitele školy Jana Klimszy se do sboru 
přihlásilo 33 členů a byl ustanoven prozatímní výbor. 
Na první valné hromadě 18. 2. 1900 byl František 
Wittek zvolen náčelníkem sboru. Místo pro požární 
výzbroj se nacházelo v zámecké hospodářské budově. 
Do roku 1902 byla pořízena kompletní výzbroj 
hasičského sboru. Hasiči v této době neměli stabilní 
požární zbrojnici a neustále se museli stěhovat. 

7. prosince 1915 byla činnost sboru v důsledku 
světové války pozastavena a spousta členů narukovalo. 
Po válce byl sbor obnoven na výroční schůzi 19. dubna 
1919. Předsedou byl zvolen Jan Blahut a velitelem se 
stal Karel Buchta. Poválečné období bylo obdobím 
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MLÁDÍ (DÍVKA SE ŠVIHADLEM) 
 

Autor: Jan Gajda 
Místo: Havířov-Šumbark, ZŠ Moravská, interiér 
Popis: Kolorovaná bronzová socha 
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Počátky vzniku dobrovolných hasičů spadají až 
od druhé poloviny 18. století, kdy si protipožární 
ochrany začínají více všímat úřady. Jedním z 
mezníků byl zákon ze dne 2. února 1873 "jímž to se 
vydává řád policie ohně pro Slezsko". Tehdejší 
obydlí, většinou dřevěné stavby, způsobovaly, že 
hlavním přírodním nepřítelem byl oheň. 

 

 



 

 

 

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

všeobecné stagnace a teprve až rok 
1923 přinesl ve sboru oživení 
a stabilizaci. 20. ledna 1923 byl 
zvolen do funkce předsedy 
hostinský Karel Folwarczny 
a náčelníkem Adolf Pawlas. Byla 
vybudována a pracně postavena 
dřevěná požární zbrojnice s věží. 
21. listopadu 1926 se přes Šumbark 
přehnala větrná smršť a zbrojnice 
byla bohužel srovnána se zemí. 
Nová byla postavena až v roce 1928 
na jiném místě vedle staré školy. 
3. dubna vznikl v Šumbarku také 
český sbor dobrovolných hasičů 
a prvním starostou byl zvolen 
správce šumbarského panství Josef 
Kobierski, dále velitelem František 
Folwarczny a jednatelem František 
Dzik. Od této doby se oba sbory 
společně podílely na požárních 
událostech. Český sbor si zřídil 
stanoviště v jedné z hospodářských 
budov zámku.  
 6. července 1931 byla slavnostně 
otevřena první část dnešní požární 
zbrojnice. V období 2. světové války 
musely opět oba sbory přerušit  
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Odznak polského sboru dobrovolných 
hasičů v Šumbarku 
 

činnost a správu převzaly německé 
úřady. Po válce byla tato aktivita 
opět obnovena pod názvem Místní 
jednota požární ochrany a do této 
jednoty byly včleněny oba dřívější 
sbory. Novým starostou se stal 
František Tkáč. V roce 1946 byla 
provedena rekonstrukce zbrojnice 
a zakoupena motorová stříkačka. 
50. léta se vyznačovala bohatou 
kulturní činností sboru a od roku 
1954 měl dokonce svůj vlastní 
divadelní soubor. 
 V 60. letech přesahoval počet 
členů stovku a sbor byl na velice 
vysoké úrovni. V této době došlo 
také k přestavbě zbrojnice, 
přistavení garáže, schůzovní 
místnosti a podkroví. V roce 1991 
se zde musel přestěhovat i Sbor 
dobrovolných hasičů Havířov, 
který sídlil původně na karvinské 
ulici a od roku 1994 se vytváří pod 
vedením Emanuela Došlíka 
mladšího a Honzy Valjaška nové 
družstvo a začíná nová éra 
dobráků v Havířově-Šumbarku. 

      (Kamil Křenek) 

Dobráci ze Šumbarku na okrskové hasičské soutěži v roce 1963 (archiv Oldřišky Bednářové) 
 

Podoba hasičské stanice v Šumbarku 
z roku 2010  

Budova dřevěné požární zbrojnice ještě na 
starém místě za obchodním domem 
Neufeld a Českou národní školou v roce 
1926 

 

 

  

 

Sbor zdravotníků před budovou hasičárny 
na dobové fotografii z roku 1947 
(archiv Lenky Buřičové) 
 

 


