
O založení hasičského sboru v Zálužném 
 

                Gott zur Ehr, dem Nächsten zu Wehr - Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci 
To jsou slova, která nacházíme na mnoha praporcích spolků dobrovolných hasičů a jsou uvedena také 
v záhlaví zápisu kroniky Nových Těchanovic a osady Zálužné z roku 1934: 

Ve druhé polovině 19. století začaly v obcích Rakousko-Uherska vznikat hasičské spolky.  Prvním na 
území celé monarchie, byl hasičský sbor, složený z převážně z německy 
mluvících obyvatel, založený v roce 1850 v Zákupech. V Nových 
Těchanovicích spolek dobrovolných hasičů - Freiwillige Feurewehr, 
vznikal postupně, v letech 1888-1894. V roce 1894 už v Nových 
Těchanovicích stála hasičská zbrojnice a sbor měl vedle ruční stříkačky, 
také veškeré vybavení, potřebné k úspěšnému hašení požárů. Zbrojnice 
stojící u silnice, mezi statky č. 23 a 24, tedy tam, kde je dodnes, však byla 
původně dřevěná. Až v roce 1910 byla přestavěna na zděnou, s dřevěnou 
věží k sušení hadic. (na dobové fotografii vlevo) Až o hodně později, v roce 
1937, pak tamější hasiči získali stříkačku motorovou. V případě požárů 
zasahovali novotěchanovičtí i v Zálužném. Situace se změnila v roce 1934. 
Tehdy se záluženští občané dohodli, že si založí svůj vlastní „Freiwillige 
Feurewehr“. Mohli si to dovolit, protože osada v  meziválečném období 
velmi zbohatla. Zažívala velký rozvoj, spojený s rozmáhajícím se 

turistickým ruchem. Tehdy si totiž mnoho lidí, kteří se chtěli léčit v nedalekých Janských Koupelích a 
nechtěli utrácet za drahé ubytování v lázních, hledalo levnější bydlení v nedalekých obcích. Právě toho 
využívali obyvatelé Zálužného a v malebné obci, ležící jen dva kilometry od lázní, v romantickém údolí 
řeky Moravice, začaly vyrůstat penziony (např. domy č.p. 29, 32 nebo 35). Velké ubytovací kapacity 



nabízel také zdejší nově přestavěný Czechův hostinec nebo obchod č.p. 43. Zálužná si v té době (v r. 
1928) mohla dovolit postavit i novou, moderní školu a v obci o 44 popisných číslech, bylo tehdy 11 
objektů, nabízejících a poskytujících ubytování „lufťákům“. 
A tak, jak vysvítá ze zápisu v kronice, v letošním roce je tomu už 80 let, co byl v obci Zálužné –
Mohradorf, založen Freiwilliger „Feuer - und Wasserwehr.“ Tedy sbor dobrovolných hasičů. Ten však 
měl, vedle úkolů, spojených s hašením případně vzniklých požárů, už v názvu zakotveno ještě jedno 

důležité poslání. Byl také Wasserwehrem – měl tedy 
záluženské občany a jejich majetek chránit i proti vodě. 
Obec leží v úzkém, kaňonovitém údolí řeky Moravice a 
její níže položené domy, zejména ty v okolí mlýna, byly 
často, při povodních, zaplavovány. Takovou výsadu, být 
i ochráncem proti vodě, v názvu starší hasičský sbor 
z Nových Těchanovic, neměl. Nebylo to potřeba, 
Těchanovice leží na kopci a žádný vodní tok jimi 
neprotéká. A mezi oběma sbory byl ještě jeden 
významný rozdíl. Záluženští hasiči měli již od svého 
vzniku hasičskou zbrojnici (na vedlejším obrázku) a v ní 
už od počátku novou motorovou stříkačku. Ta byla 
určena nejen k čerpání vody při hašení požárů, ale také 
ze sklepů zatopených domů. V  Těchanovicích se 
podobné stříkačky dočkali až o tři roky později. 

Pozemek pro stavbu hasičské zbrojnice poskytli majitelé záluženského statku č. 8, manželé Charlotte a 
Franz Olbortovi. Vyčlenili pro ni část bývalého břidlicového dolu v horní části obce, vedle hornické 
kaple. Tu nechala v r. 1897, jako památník všem, při těžbě břidlice zahynuvším horníkům, postavit Julie 
Gebauerová, od níž Olbortovi v roce 1906 
statek i s dolem a kaplí koupili.   
Kronikářský zápis nám také přibližuje, jak 
probíhala slavnost při zahájení činnosti 
hasičského sboru. Dne 16. července 1934 
byla nejprve, v dopoledních hodinách, ve 
farním kostele v  Nových Těchanovicích, 
sloužena slavnostní mše. Odpoledne pak 
byla na louce u řeky Moravice, pod 
záluženským mostem, veselice. Při ní byla 
také předvedena a posvěcena nová 
stříkačka. Ta byla později zavezena do 
nové zbrojnice a hasiči se sešli v Czechově 
hostinci č. 17. Na ustavující schůzi pak byl 
prvním velitelem záluženských hasičů 
zvolen místní restauratér Richard Czech. (na obrázku je Czechův hostinec „zum Mohrastrand“ – Na břehu 

Moravice, v jehož patře a podkroví byly pokoje pro letní a lázeňské hosty) Spolek dobrovolných hasičů v obci 
fungoval až do 80. let 20. století. Do konce války jako německý, od roku 1946 pak český. V padesátých 
letech se z hasičů stali požárníci, kteří byli jednou z významných organizací v obci a pamětníci 
vzpomínají na zdejší vyhlášené, hojně navštěvované hasičské plesy. Jen ta motorová stříkačka jim 
nezůstala. V průběhu války byla zrekvírována a poslána do kteréhosi z větších měst, kde měla být 
údajně lépe využívána. A záluženští hasiči dostali starou ruční stříkačku z Těchanovic. Na počátku 
šedesátých let jim pak byla přidělena vyřazená Tatra 805 a dočkali se i jiné, starší motorové stříkačky.  
(fotografie z archivu Z. Spáčila) 


