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110 let 

Sboru Dobrovolných Hasičů v Mniší 

 

Na začátku zrodu hasičského spolku v naší obci se našla část obecního zastupitelstva a i 

obyvatel obce, kteří byli proti založení spolku. I přesto však byl náš sbor v roce 1901 založen. 

Nyní bych citoval úryvek ze začátku kroniky: 

„Hasičský dobrovolný spolek v Mniší ustanovil se dne 25. března 1901. Tentokráte se 

shromáždili občané, kteří hasiči bytí chtěli, v obecním hostinci. 

Pan Šimon Marák zahájil schůzi přiměřeným úvodem a vyzval, aby kdo chce, ku spolku se 

přihlásil. Přihlásilo se 27. členů. Nato čteny stanovy. 

O schválení na c. k. místodržitelství měli se postarat pánové p. Šimon Marák, rolník v Mniší 

čís. 35 a p. nadučitel Josef Pešák v Mniší. 

Potom přikročeno k ustanovení volby 7 členného výboru. Poté byly přečteny a schváleny 

stanovy.“ 

Citát z kroniky SDH Mniší 

 

První schůze bylo přítomno 25 členů a dva přispívající z obce Vlčovice. 

 Prvním starostou byl zvolen p. František Kahánek 

 Prvním velitelem byl zvolen p. Šimon Marák 

 Jednatelem a pokladníkem byl zvolen p. Štěpán Hrnčárek 

 Zbrojmistrem byl p. Jan Koliba 

 Četaři p. Antonín Marák a Cyril Bortel 

Začátky byly těžké, nebyly finanční prostředky nutné k vybavení a chodu spolku. Členové 

platili měsíční příspěvky ve výši 60 haléřů. Byla objednána hasičská výstroj a výzbroj od firmy 

Churain Hlinsko za cenu 1035 Kč a 50 haléřů. Na zakoupení základního vybavení byly finanční 

prostředky zapůjčeny ve Vlčovské Raifeizence. Na slavnostní oblečení platili členové spolku  

měsíčně 2 koruny. 
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Zpočátku byl spolek odkázán na finanční dary. Peníze tak získané byly použity na zakoupení 

základního vybavení.  

Zmínil bych pár významnějších jmen: kníže arcibiskup Olomoucký Dr. Theodor Koth daroval 

40 korun, pan farář z Vlčovic František Kvapil daroval 100 korun, císař a král František Josef I. 

daroval 100 korun, zemský výbor daroval 200 Kč, ale našli se i obyčejní občané, kteří přispěli. 

Od samých začátků spolek pořádal různé aplikační cvičení, oslavy sv. Floriana - patrona 

hasičů, pořádal taneční zábavy ať už plesy, masopusty, letní večery, či krmášové zábavy, dále 

se účastnil a organizoval různé výlety. V roce 1903 byly z daru zakoupené nějaké zábavní 

knihy a byla založena „zábavná hasičská knihovna“. Hrálo se i divadlo. 

Nyní pár dat a údajů. 

 V roce 1903 započaly první rozhovory a jednání o výstavbě hasičské zbrojírny, nakonec 

však z toho sešlo. 

 12. května 1905 vypukl požár na fojtství číslo 10. Tehdy shořela celá stodola, ale podařilo 

se uhájit obydlí a sousední stavení. Tak proběhl křest ohněm našeho sboru. Za zmínku 

stojí říci, že sbor obdržel finanční dary od pojišťoven, u nichž byly pojištěny budovy jak 

zasažené požárem, tak i sousední 

 O deset let později, tedy v roce 1913, sbor zakoupil stavební místo od br. Jana Černoška 

za 200,- korun. O rok později se začalo se stavbou tolik očekávané zbrojírny. Stavba byla 

zadána staviteli p. Kublákovi z Fryčovic. Toho roku byla stavba dokončena až na poval. 

Další dostavbu zbrojírny zdržela světová válka, kdy na vojnu narukovalo mnoho našich 

členů. V roce 1922 byl dokončen strop zbrojírny a o rok později byla slavnostně otevřena. 

 V roce 1923 sbor zakoupil novou ruční čtyřkolovou stříkačku vyrobenou fa. A. Smékal 

z Čech za 16.000,- korun. 

 Elektrifikace obce v roce 1932 přinesla světlo i do naší zbrojírny, byla to velká událost pro 

celou obec. 

 K opravě věže zbrojírny muselo být přistoupeno v roce 1934. 

 Ve vlastní režii postavili hasiči v roce 1938 vodní nádrž u čísla 33 při Josefu Kolibovi. Toho 

roku ovlivnila nejen náš sbor ale i celý národ všeobecná mobilizace. 

 Nový dvoukolový motorový agregát pro hasičské účely byl objednán v roce 1940 od firmy 

Stratílek ve Vysokém Mýtě za cenu 25.950 Kč. Na pořízení stříkačky byla vyhlášena sbírka, 

která vynesla 7.814 Kč, s dary od pojišťoven a obce to činilo 13.314 Kč. Obec nám dále 

půjčila 20.000 Kč. 

 Při členské schůzi konané 29. září roku 1948 bylo usneseno, aby byl místnímu NV 

předložen návrh na výstavbu nové zbrojírny a dále požadavek na zakoupení vyřazeného 
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automobilu. O rok později byl ze závodu Tatra zakoupen vyřazený nákladní automobil 

TATRA, který pak byl podle hasičů z Tiché přestavěn na hasičský automobil.  Přestavbu 

provedl p. Adamec – strojní zámečník z Tiché za pomocí několika našich členů. 

 V roce 1949 se obcí přehnaly silné povodně a sbor ukázal svou připravenost a aktivně se 

zapojil do odstraňování škod. 

 Rok 1951 začal novými stanovami. Hasičský dobrovolný spolek byl přejmenován na 

„Místní jednota Československého svazu hasičstva“. Takzvaná Jednota se měla skládat ze 

starších členů a mladší se měli zapojit do požárního sboru, který podléhal MNV. 

 Tolik očekávaná výstavba nové zbrojírny započala v roce 1951. Dostavit ji však povedlo se 

až v roce 1954. Její dostavbu značně zkomplikovala měnová reforma, která proběhla 1. 

června 1953 v poměru 50 Kčs: 1 Kčs a 5 Kčs: 1 Kčs, náš sbor byl postižen 5 Kčs: 1 Kčs takže 

z 6.261 Kčs na 1.252 Kčs. 

 První zmínky o soutěžní činnosti jsou kolem roku 1954, tehdy bylo družstvo sestaveno na 

národní soutěž. Od té doby se jezdilo na okresní soutěže a řadu pohárových soutěží. 

Zejména v 80 letech často jezdil celý autobus i s fanoušky na velké pohárové soutěže do 

Karolínky, Dolní Bečvy, Brušperku, Kozlovic a dalších. Poháry z těchto soutěží jsou 

důkazem kvalitních výsledku.  Měli jsme družstva jak mužů, tak i žen a žáků. 

 Z důvodu poruchy motorové stříkačky obdržel náš sbor v roce 1965 novou stříkačku PS 8 

a za pomocí MNV byl zakoupen nový vůz Tatra 805 v provedení valník s plachtou. 

 O rok později znovu prověřily síly a techniku našeho sboru silné povodně a náš sbor 

znovu obstál před očima spoluobčanů na výbornou. 

 MNV v roce 1983 přidělil na starost našemu sboru dostavění nového pohostinství v obci, 

což si vyžádalo 705 hod. 

 6. srpna 1983 byl založen oddíl mladých požárníků pod vedením Pavla Šablatůry a 

Oldřicha Hrnčárka, a od té doby máme nepřetržitě až po současnost mládežnická 

družstva, jejichž členové postupně s přibývajícím věkem přešli přes dorostence až do 

kategorie mužů nebo žen. A jak čas běžel, sbírali jsme cenné zkušenosti, z chyb jsme si 

brali poučení, až jsme dosáhli i míst nejvyšších. 

 Další rekonstrukcí prošla naše zbrojnice v letech 1984 - 1985. Proběhla výstavba nového 

schodiště, výstavba nástavby, sociálního zařízení a střechy. Stavbu řídili br. František 

Prašivka a Stanislav Lichnovský. Práce na stavbě si vyžádala 2710 hodin. 

 Dalším správným krokem do budoucnosti bylo vybudování nové 100 m dlouhé běžecké 

dráhy s antukovým povrchem v roce 1987. Odpracováno na ní bylo 1040 hod zdarma a 

cena byla plánovaná na 20.000,- Kčs. O rok později byla vybudována požární nádrž 
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v areálu sportovního hřiště za cenu 68.500,- Kčs. Na její výstavbě se podílelo 35 

brigádníků, z toho 30 členů a bylo odpracováno 1761 hodin zdarma.   

 Po zdlouhavém vyjednávání v letech 1987-88 nám byla prostřednictvím MNV v Kopřivnici 

převedena rok stará Avie v hasičském provedení od místního JZD. Ta byla kompletně 

vybavena včetně nové stříkačky PS 12 a nahradila tak pomalu dosluhující T 805, která 

byla později dána do technického muzea v Kopřivnici. 

 Od roku 1989 má náš sbor i družstvo dorostenců. 

 Sametová revoluce v listopadu roku 1989 přivedla náš stát ke změně režimu a nastolení 

demokracie, to přineslo i změny mezi hasiči. Spolek byl přejmenován na SBOR 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Bylo rozhodnuto, že obnovíme oslavy patrona hasičů - sv. 

Floriána. Následujícího roku pak v květnu vyrazil společný průvod hasičů z Mniší a Vlčovic 

v doprovodu dechové hudby Javořinka na mši svatou, oslava poté pokračovala zábavou. 

Tuto slavnost pořádáme s bratry z Vlčovic každoročně. 

 V roce 1993 se podařilo poprvé v historii naše sboru postoupit na republikové kolo. 

Povedlo se to starším žákům a ti pak ve Vlašimi obsadili celkově 8. místo. V tomtéž roce 

na žádost MÚ Kopřivnice došlo k organizačním změnám. Bylo obnoveno jmenování a 

zřízení zásahové jednotky obce. Dekret velitele jednotky dostal Stanislav Lichnovský. 

Jednotku tvořila dvě družstva + velitel, jeho zástupce a strojník v celkovém počtu 13 

mužů. 

 Od roku 1995 se naše sportovní družstvo mužů začalo zúčastňovat halových závodů 

v Jablonci nad Nisou, kde se soutěží v běhu na 100 m s překážkami a štafetě 4 x 100 m. 

 V roce 1996 postoupili znovu starší žáci na mistrovství republiky hry Plamen, kde obsadili 

velice krásné 4. místo, což byl krásný dárek k našemu výročí 95 let. 

 U příležitosti 95 let trvání sboru pořádáme 1. ročník soutěže o pohár starosty SDH Mniší. 

 Začínáme pořádat diskotéky pro mládež a finanční zisk je střádán převážně na soutěžní 

činnost. 

 Při 100 letých záplavách, které v roce 1997 postihly Moravu, se k odstraňování škod 

postupně zapojilo 26 členů. Jednalo se převážně o odstraňování nánosů a uvolňování 

toku a mostu, čerpání vody a čištění studní. 

 Na mistrovství republiky se v roce 1997 probojovali starší žáci a družstvo žen. Žáci ve 

Zlíně vybojovali 7. místo. Družstvo žen doplněné ženami z SDH Tísku již v krajském kole, 

vybojovalo na MČR v Havlíčkově Brodu celkové 6. místo. Stříbrnou medaili ženy dovezly 

za požární útok.  
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 V roce 1998 - 1999 proběhla plynofikace požární zbrojnice. Byla provedena přípojka, 

kompletní rozvody a byla osazena 4 topná tělesa. 

 V roce 1999 se poprvé v historii sboru probojovalo na republikové kolo i družstvo mužů, 

které v Havlíčkově Brodu obsadilo celkové 3. místo. Štafetu 4 x 100 m muži zde vyhráli a 

dokonce v novém českém rekordu 58,67 s.  

 Velkého úspěchu dosáhl Radim Juřena, když zvítězil v prestižním vyřazovacím závodě 

v běhu na 100 m s překážkami na Václavském náměstí. 

 V roce 1999 bylo rozhodnuto, že se nechá zhotovit sborový prapor. Jeho financování bylo 

z části hrazeno sbírkou. 

 Mimořádně velkého úspěchu dosáhlo družstvo dorostenců v roce 2000, když na 

Mistrovství ČR ve Vsetíně vyhrálo disciplíny běh na 100 m a štafetu 4 x 100 m.  V PÚ a 

branném závodě obsadili místo 3, což celkově stačilo na vítězství. Dorostenci tak poprvé 

v historii našeho sboru dovezli titul mistra republiky. 

 V roce 2000 jsme založili novou tradici - koncert pod vánočním stromem s dechovou 

hudbou Javořinka. V současné době tuto kulturní akci pořádáme ve spolupráci 

s osvětovou besedou. 

 Při příležitosti oslav trvání sboru v roce 2001 byl vysvěcen náš nový prapor. 

 Byla sestavena nová soutěžní stříkačka v hodnotě 100 000 Kč. Její pořízení bylo hrazeno 

ze sponzorských darů a výdělků z kulturních akcí. 

 V letech 2002 - 2005 se družstvo mužů účastnilo extraligy ČR v požárním útoku, což je 

nejprestižnější seriál pohárových soutěží v ČR, jehož soutěže nás zavedly do všech koutů 

republiky. V roce 2002 družstvo obsadilo v seriálu celkově 9. místo, z toho dvakrát 

skončilo na stupních vítězů a to: Letohrad Kunčice - 3. místo; Babice 2. místo. V  sezóně 

2003 skončili muži rovněž devátí s vítězstvím v Hůrkách v Plzeňském kraji. V roce 2004 po 

slibném začátku, který překazilo zranění klíčových osob, muži obsadili celkově 13. místo s 

dílčím vítězstvím v Břevenci  a druhým místem v Plumlově. V roce 2005 muži na extralize 

opět obsadili celkové 13. místo. 

 V roce 2002 družstvo mužů na MČR v Liberci vybojovalo celkové 4. místo. 

 V roce 2003 družstvo mužů znovu postoupilo na MČR v Olomouci, vyhrálo rozběhy na 

100 m i štafetu 4 x 100 m, v požárním útoku skončilo třetí a to stačilo na celkové 

vítězství. Muži tak po dorostencích dovezli druhý titul mistra republiky. 

 Muži v roce 2004 na MČR v Sušici skončili na 4. místě. 

  Při příležitosti oslav 105 let v roce 2006 byly spuštěny naše webové stránky. 
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 V roce 2006 muži postoupili na MČR do Litomyšle, kde obsadili 3. místo. 

 V roce 2006 jednotka zasahovala při sněhové kalamitě, kde se podílela na odstraňování 

velké sněhové vrstvy ze střech budov města. 

 Na požární zbrojnici byla v roce 2006 vyměněna garážová vrata a okna v garážích. O rok 

později proběhla rekonstrukce elektroinstalace v požární zbrojnici. 

  V roce 2008 pak pokračovala rekonstrukce rozvodu vody a byla nově zavedena i teplá 

voda, dále byla opravena střecha, včetně oplechování. 

 V roce 2008 dorostenci Stanislav Žabenský a Ondřej Marák obsadili na MČR 

v jednotlivcích 23. a 6. místo. 

 O rok později dorostenci Stanislav Žabenský a Ondřej Marák znovu zabojovali a na MČR  

zlepšili výsledky z předchozího roku a skončili na 3. a 6. místě. 

 V roce 2010 družstvo mužů vyhrálo první ročník Novojičínské ligy v požárním útoku. 

 Za ta dlouhá léta sportovní činnosti se soutěžní družstva mužů, žen, dorostu a žáků 

zúčastnila několika stovek postupových a pohárových soutěží, z nichž si dovezla přes 300 

trofejí za umístění na stupních vítězů. Všechny tyto trofeje jsou vystaveny v naší požární 

zbrojnici. 

 V současné době má náš sbor družstva mladších i starších žáku a dorostence - 

jednotlivce. Členové družstev žáku se pravidelně zúčastňují soutěží Hry Plamen, CTIF, 

pohárových soutěží, starší žáci jsou zapojeni do ligy Floriánek cup. Dorostenci se 

zúčastňují, soutěží jednotlivců a doplňují družstvo mužů na pohárových soutěžích. 

 To vše by nebylo možné bez finanční podpory našich sponzorů a podporovatelů. Hlavním 

naším sponzorem je od roku 1997 do současnosti firma ALVE z Veřovic, zabývající se 

výrobou hliníkových žebříků a dalších produktů z lehkých slitin. Dalším našim velmi 

významným sponzorem je od roku 2004 do současnosti pan Karel Řehák, majitel firmy 

Elektrocentrály – KAREL ŘEHÁK, výrobce sofistikovaných řešení pro zálohování dodávek 

elektrické energie. Mezi nové sponzory, zejména dnešní soutěže patří firma p. Reného 

Klvaně  Realit-stav RK z Kopřivnice, a místní firma Kovok p. ing. Martina Švidrnocha.                                                                                                                                                   

Velké podpory se nám rovněž dostává od Města Kopřivnice, a to zejména formou 

účelových dotací a dotací na podporu mládeže, ale také vstřícným přístupem k řešení 

našich společných zájmů jako je činnost jednotky. 

 Poslední velkou akcí, která proběhla v roce 2010 a 2011 byla stavba přístřešku za požární 

zbrojnicí včetně terénních úprav. 

 Každoročně pořádáme hasičské plesy – letos poprvé maškarní, který se setkal 

s mimořádným ohlasem, dlouhodobě v intervalu tří let pořádáme masopustní průvod 
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obcí s večerním programem pochovávání basy, Na jaře pořádáme oslavu sv. Floriána, 

stavění a kácení máje. Každoročně organizujeme pro členy sboru turisticko poznávací 

zájezd. Rovněž dlouhodobě pořádáme okrskovou soutěž mužů a žen a pohárovou soutěž 

o Pohár rady města Kopřivnice.  V závěru roku v období vánoc pořádáme ve spolupráci 

s osvětovou besedou již tradiční vánoční koncert pod vánočním stromem. 

 V současné době má náš sbor 95 dospělých členů, z toho 30 žen a 65 mužů. Co se týče 

mládeže, tak máme 25 mladých hasičů a 4 dorostence. 

 

Závěrem bych vzpomenul jména starostů a velitelů, tak jak byli 

voleni. 

 

Jména starostů, jak po sobě byli voleni  (12): 

1901 – 1923 František Kahánek 

1923 - 1925 František Prašivka 

1925 - 1939 Jan Černošek 

1939 - 1945 František Juřena 

1945 - 1951 Antonín Růža 

1951 - 1952 Josef Bortel 

1952 - 1956 František Brož 

1956 - 1964 Frant. Šablatůra st. 

1964 - 1965 František Lichnovský 

1965 - 1969 Frant. Šablatůra st. 

1969 - 1973 František Prašivka 

1973 - 1975 Vlastimil Špaček 

1975 - 1985 František Prašivka 

1985 - 2004 Václav Kabuďa 

2004 - doposud Aleš Holub 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 

 

Jména velitelů, jak byli po sobě voleni (11):  

1901 - 1909 Šimon Marák 

1909 - 1919 František Juřena 

1919 - 1923 Jan Černošek 

1923 - 1930 František Juřena 

1930 - 1951  František Brož 

1951 - 1957 Josef Kubalec 

1957 - 1961 Ladislav Růža 

1961 - 1964 Frant.  Šablatůra ml. 

1964 - 1967 Jaromír Štefek 

1967 - 1973 Frant.  Šablatůra ml. 

1973 - 1975 Otakar Marák 

1975 – 1983 Frant. Šablatůra ml- 

1984 - 2004 Stanislav Lichnovský 

2004 – doposud Svatopluk Holub

 

 

 

 

Vypracoval dle kroniky SDH Mniší a pamětníku sboru kronikář Jiří Kabuďa ve spolupráci 

s velitelem Svatoplukem Holubem a jeho ženou Petrou Holubovou   

22. 6. 2011 

 

 


