Vážení spoluobčané, bratři hasiči,
Sbor dobrovolných hasičů v Malhoticích oslavuje 120. výročí svého za
ložení. Při této příležitosti bychom Vám chtěli na několika stránkách přiblížit
hasičský sbor v běhu času minulého i přítomného; času, který byl a stále
je naplněn spoustou obětavé a dobrovolné práce a pomoci tam, kde je jí
zrovna potřeba. Chceme vzpomenout na generace našich předků, kteří svou
pílí a příkladem předávali dál nejen ideu pomoci bližnímu, ale také i ideu
soudržnosti a solidarity.
Prvotní myšlenka založení sboru samozřejmě souvisela s ochranou ži
vota a majetku obyvatel obce před ohněm, brzy však sbor pomáhal při
dalších přírodních nebezpečích, v současné době zejména při povodních.
Malhotští hasiči se však nikdy nespokojili jen s tím, že by nezištně přiložili
ruku k dílu při pomoci druhým, ale také se snažili a dosud se stále snaží
udržovat v obci kulturní a společenský život, pořádáním nejrůznějších akcí.
V několika uplynulých letech se také velmi rozvíjí sportovní činnost sboru.
Toto všechno by se však neobešlo bez pochopení a přispění rodin bratří
hasičů, představitelů obce, příznivců a sponzorů, jimž všem bychom chtěli
touto cestou poděkovat.
Věřme, že i budoucí generace mladých hasičů naší obce dále s láskou a ra
dostí ponese prapor s historickým heslem „Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“
tak, jako to dělali jejich předchůdci.

František Kobliha

starosta Sboru dobrovolných hasičů Mahotice



Historie vzniku sboru
Podle obecní kroniky: „Nejstarším spolkem v obci je Sbor dobrovolných
hasičů. Založen byl za starosty Jana Zamazala 30. března 1891. Vedle
zmíněného starosty byli zakladatelé tohoto spolku: majitel panství baron
Bedřich Bojakovský, tehdejší učitel Václav Stáhala a hostinský Jan Minář,
který byl zvolen velitelem sboru a který spolek po mnoho let pečlivě a vzorně
vedl.“
Tak začala 120 letá historie sboru dobrovolných hasičů v Malhoticích.
Více informací o činnosti spolku od založení nám nejsou známy, neboť se
nedochovala hasičská kronika a ani obecní kronika nám nebyla v tomto ná
pomocná. Následující historické údaje jsme čerpali z pokladní knihy spolku,
která byla vedena od roku 1930 a ze vzpomínek pamětníků. Proto prosíme
o omluvu za případné nepřesnosti.
1891 založení sboru
1933 28. května hostil sbor v Malhoticích župní sjezd. Zúčastnil se také
okrskového cvičení v Ústí. V té době měl sbor 36 členů.
1936 Sbor v tomto roce spolupořádal 7.března „ Masarykovu vatru“. Po
dle pamětníků to byla slavnost k výročí narození prezidenta T. G. Masaryka.
Akce se konala na nejvyšším místě v obci – na Pančavě, kde se rozdělal
velký oheň – vatra. Stejnou akci pořádali i v ostatních obcích. Při pohledu
na večerní krajinu byla vidět spousta ohňů z okolních vesnic.
V tomto roce bylo v Malhoticích uspořádáno okrskové cvičení a sbor se zú
častnil župního cvičení v Kelči.
1937 Sbor se vydal na jubilejní oslavy na Velehrad, kde reprezentoval naši
obec. Muži ze sboru se účastnili přípravy a organizace „Masarykovy vatry“.
V tomto roce sbor jen nereprezentoval a neoslavoval, ale účastnil se také
okrskového cvičení v Opatovicích.
1946 Zmínka o prvním Kácení máje. Konalo se 5. 5. 1946. I v tomto roce
 sbor nezahálel a zúčastnil se okrskového cvičení ve Valšovicích.
1948 Sbor reprezentoval naši obec na okrskového cvičení v Ústí

1950 Nastal velký zlom v technickém vybavení hasičského sboru. Byl
pořízen stroj – agregát PS 8, který nahradil dosud používanou koňskou
stříkačku. Nový stroj byl daleko výkonnější a účinnější v boji s ohněm.
1951 Nový stroj se dočkal také slavnostního svěcení. Odpolední slavnost
za účasti veřejnosti a pozvaných hostů byla zakončena taneční zábavou.
V tomto roce se hasiči zúčastnili okrskového cvičení v Hranicích.
1973–1974 Soutěžní družstvo mladých požárníků se zúčastnilo soutěží
v Horní Moštěnici, Sušicích, v Kojetíně a na Potštátě.
1978–1981 Soutěžní družstvo se zúčastňovalo soutěží v blízkém okolí a
to například v Provodovicích, Opatovicích a Všechovicích. Zúčastnilo se ale
i soutěží ve vzdálenějším okolí a to v Drahotuších a Kojetíně.
1984 V tomto roce se soutěží zůčastňovalo i družstvo žen ve složení:
Pavla Perutková, Jana Zamazalová, Jitka Kubešová, Anežka Koblihová, Ivana
Zamazalová, Jarmila Kobiánová, Marie Duchoňová a Věra Loudová.
1986 V tomto roce bylo všechovským okrskem uspořádáno námětové
cvičení v areálu JZD v Malhoticích, kterého se náš sbor zúčastnil.
1990 Sbor zahajuje novou tradici – instalace vánočního osvětlení na smr
ku na návsi.
1994 Začala přestavba hasičské zbrojnice.
1995 Dokončena přestavba hasičské zbrojnice. Byl pořízen nový automo
bil Avia A30.
2000–2003 Bylo obnoveno soutěžní družstvo mužů ve složení: Slovák
Jiří, Hradil Lukáš, Ovčáčík Josef, Mikulík Martin, Slovák Štěpán, Zamazal
Zdeněk, Mikulík Vlastislav. Toto družstvo se každoročně zúčastňovalo I. ko
la soutěže v Provodovicích.
2008 – 2011 V roce 2008 bylo založeno nové sportovní družstvo hasičů,
které se pod vedením Davida Šímy zúčastňuje soutěží v blízkém i dalekém
okolí. Pro účely soutěží byl pořízen nový stroj PS 12 s obsahem 1800 ccm. 

Zpráva o činnosti soutěžního družstva

Rok 2008
V lednu roku 2008 bylo založeno nové soutěžní družstvo ve složení:
Vladimír Kočnar, Jakub Ježek, Pavel Novák, Oldřich Kubeša, David Šima, Jan
Holeček a Radim Kobliha.
Náhradníci: Pavel Hostaša, Marek Černocký
Nové družstvo se začalo aktivně zúčastňovat Velké Ceny Okresního
Sdružení Hasičů Přerov – Memorialu Leopolda Koutného (VC OSH Přerov)
a příležitostně pohárových soutěží v přilehlém i dálekém okolí.
Soutěže, kterých se družstvo zúčastnilo v roce 2008: 1 okrsková soutěž
v Provodovicích, 14 soutěží zařazených do VC OSH Přerov a 9 pohárových
soutěží.
Umístění
2. místo
12. místo
18. místo

Soutěž					
pohárová soutěž Čechy		
VC Paršovice				
VC Horní Újezd				

Čas
16.91
22.43
21.77

Hadice
2B
3B
3B

Celkově se družstvo umístilo ve VC OSH Přerov se na 22. místě s 8 body.
Rok 2009
V tomto roce odešli na hostování do SDH Provodovice Pavel Hostaša a
Marek Černocký. Jako náhradník přišel Jaromír Novák.
Soutěže 2009: Okrsková soutěž, Okresní soutěž, 16 soutěží VC OSH
Přerov, 10 pohárových soutěží a netradiční soutěž – Kýblovačka.
Umístění
1. místo		
1. místo		
2. místo
3. místo
3. místo
4. místo

Soutěž					
pohárová soutěž Čechy		
pohárová soutěž Rychlov-skála		
Kýblovačka Lešná
Kýblovačka Lešná
pohárová soutěž Lešná			
pohárová soutěž Špičky		

Čas
15.79
23.36

Hadice
2B
2B

18.80
15.95

3B
2B



Celkově se ve VC OSH Přerov družstvo umístilo na 14. místě s 53 body.

Zleva: David Šima, Jan Holeček, Pavel Novák, Vladimír Kočnar, Radim Kobliha, Jakub Ježek a
Oldřich Kubeša.


Soutěž Špičky, zleva: Jaromír Novák, Jan Holeček, Oldřich Kubeša, Pavel Novák, Jakub Ježek,
Vladimír Kočnar a za ním Radim Kobliha.

Rok 2010
Tento rok byl pro naše družstvo velice úspěšný. Do základní sestavy
nastoupil Jaromír Novák za Jakuba Ježka, ten se stal náhradníkem.
Soutěže 2010: Okrsková soutěž, Okresní soutěž, 12 soutěží ve VC OSH
Přerov, 16 pohárových soutěží a netradiční soutěž – Kýblovačka.
Umístění
1. místo		
1. místo		
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo

Soutěž					
Čas
pohárová soutěž Rychlov-skála		
23.46
pohárová soutěž Čechy		
15.76
pohárová soutěž Němetice-noční		
VC Provodovice			
17.50
VC Olšovec				
18.57
pohárová soutěž Němetice		
19.50
pohárová soutěž Jasenice		
18.53
pohárová soutěž Podhradní Lhota
16.47

Hadice
2B
2B
2B
3B
3B
3B
3B
2B

Celkově se družstvo ve VC OSH Přerov umístilo na 7. místě se 100 body,
což je historický úspěch.


Okresní kolo Radíkov – Jan Holeček.

Dorostenci – jednotlivci

Sezona 2009/2010
Jan Holeček na podzim 2009 vyhrál branný závod v Přestavlkách. Na
jaře 2010 se mu podařilo vyhrát okresní kolo dorostenců na Radíkově a po
stoupit do krajského kola, které se konalo v Prostějově. V krajském kole se
umístil na 4. místě, bohužel na Mistroství České republiky již nepostoupil.
Sezona 2010/2011
Na podzim 2010 do branného závodu v Přestavlkách nastoupili: Jaromír
Novák, Pavel Hostaša a Veronika Řimáková.
Nejlépe nástrahy tratě zvládl Pavel Hostaša a umístil se na 2. místě.
Jaromír Novák skončil na 12. místě a Veronika Řimáková na 8. místě.
Na jaře 2011 do okresního kola v Provodovicích už Pavel Hostaša ne
nastoupil. Jaromír Novák obsadil 2. místo a postoupil do krajského kola
v Uhelné. Taktéž Veronika Řimáková postoupila do krajského kola, ačkoli
skončila na 4. místě.

Požáry a mimořádné události v obci,
u kterých zasahoval náš sbor
28. 8. 1938 – povodeň – zatopeny byly všechny usedlosti okolo obou
potoků až do výše 40 cm.
léto 1961 – požár stodoly u čp. 16 Chrastinovi. Při foukání sena došlo k zá
vadě na stroji a od něho vzplál oheň a shořela celá stodola do základu.
19. 10. 1963 – požár domu čp. 81 František Voldán. Při požáru vyhořela
obytná část stavení.



12. 10. 1966 – požár domu čp. 13 – František Kočnar. Při požáru vyhořela
obytná část stavení a přilehlá hospodářská budova.
srpen 1965 – Při silné průtrži mračen došlo k plošnému zaplavení středu
návsi a valící se voda poničila stavení podél potoka. Nejvíce postižen byl
Váňův mlýn čp. 60 – původní mlýn se pod náporem vody zřítil. Budova již
nebyla obnovena.
11. 6. 1993 – požár rybářské chaty na břehu rybníka „Valtýř“. Při neopatrném
zacházení mladistvých s otevřeným ohněm došlo k požáru rybářské chaty,
která vyhořela do základu.
červenec 1997 – Po dlouhodobém dešti voda z polí způsobila rozvodnění
potoka. Valila přes dvůr p. Koblihy čp. 29 směrem na Klebetov. Voda z ná
drže za hasičskou zbrojnicí zaplavila garáž domu p. Váně čp. 15 a vnikla i do
přilehlé prodejny potravin. V Klebetově byly zaplaveny domy čp. 66, 62, 10.
Na záhumení voda zaplavila níže položená pole. Tato událost byla popudem
k vybudování suchého poldru za zahradou pana Koblihy čp. 29.
1. 7. 2002 – požár stolařské dílny p. Oldřicha Rolince. Od nevyhaslého po
pela se vznítil prach a řeziny ve stolařské dílně. Na dílně vyhořela střecha a
strop. Obvodové zdivo zůstalo stát.


Požár dílny pana Oldřicha Rolince

Požár hospodářské budovy u Kuchařů

28. 3. 2005 – požár – stodola u domu čp. 17 Kuchařovi. Od nevyhaslého
popela se vznítilo uložené dřevo v hospodářské budově. Následným ohněm
byly zničeny uskladněné zemědělské stroje.Z budovy zůstaly pouze ob
vodové zdi. Stodola byla později obnovena.
květen 2010 – zásah na farmě Brola s.r.o. Z důvodů rozsáhlých povodní na
řece Bečvě bylo zaplaveno prameniště pitné vody v Ústí, čímž byla přerušena
dodávka pitné vody. Hrozil úhyn 280 tisíc brojlerových kuřat. Byla nutná
dodávka vody cisternami. Zasahovali hasiči s cisternami z Horního Újezda,
Kelče. Zásah trval 48 hodin.
červenec 2010 – požár – rodinný dům čp. 37 Čech Jaroslav. Vyhořel rodin
ný domek. Vznik požáru nebyl doposud objasněn.


Hasičská zbrojnice
Sbor využíval budovu hasičské zbrojnice již před válkou. Budova byla
na stejném místě jako nyní. V 50. letech se sbor dělil o budovu s místním
družstvem – na polovině budovy byla zemědělská váha. Po dostavbě areálu
JZD na okraji vesnice se váha přesunula tam, a celá budova začala sloužit
potřebám sboru. První rekonstrukce probíhala na začátku 70. let. Bývalá
váha byla přestavěna na klubovnu.
Druhá rekonstrukce probíhala v letech 1994–1995. Za přispění České
pojišťovny a.s. se budova rozšířila o garáž na automobil a stroje. Byla prove
dena oprava vodoinstalace a odpadů a zřízeno WC. Bylo přistavěno jedno
patro, kde byla zřízena klubovna spolku. O dva roky později bylo v budově
v rámci plynofikace obce zavedené plynové topení. V letošním roce byla
opravena venkovní fasáda a obnova vnitřní malby.
Při všech rekonstrukcích nezištně pomáhali členové sboru, jejich rodinní
příslušníci a spoluobčané.
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Hasičská zbrojnice a její proměny

Vybavení hasičskou technikou
Od počátku činnosti našeho sboru byla používána při požárech koňská
stříkačka, která byla nahrazena v roce 1950 motorovou stříkačkou PS8. V 70.
letech byl pořízen modernější stroj PS 12 o obsahu 1200 ccm. V roce 2008
byla pořízena za přispění obce a sponzorů soutěžní stříkačka – modernější
a výkonnější PS 12 o obsahu 1800 ccm.
K vybavení sboru patří také 11 m hliníkový trojdílný zásahový žebřík a vý
suvný pojízdný žebřík.
Po válce přidělila UNRA našemu sboru nákladní automobil. Na začátku
70. let byl pořízen automobil zn.GARANT. Jednalo se o valník s plachtou.
Tento automobil v našem sboru fungoval krátkou dobu, jelikož byl velice
poruchový a byl během několika let nahrazen modernějším a výkonnějším
terénním vozidlem Tatra 805. Tento legendární vůz spolehlivě sloužil až do
roku 1996, kdy se nahradil nynějším automobilem AVIA A30.
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Automobil Avia A30

Soutežní stroj PS 12

Již od svého vzniku se sbor podílí výraznou měrou na kulturním životě
v obci. Pořádá různé společenské akce, které přispívají k pospolitosti obce
– plesy, výlety, zábavy, vodění medvěda, kácení máje...

Hasičský ples
Hasičské plesy byly v naší obci známy odjakživa. Konaly se každoročně od
založení sboru vyjma roku 1938, a válečných let 1942–45. Nekonal se také
v roce 1974 z důvodu rekonstrukce kulturního domu. Tuto tradici ukončil
sbor v roce 2000, kdy v obci pořádaly plesy nové organizace.

Vodění medvěda
Již tradiční akci, kterou sbor pořádá od roku 1963 je „Vodění medvěda“.
Jedná se o masopustní obchůzku v čele s medvědem a a jeho družinou
tvořenou rozličnými maskami. Medvěd obejde vesnici za doprovodu živé
hudby a navštíví každou domácnost, kde si zatancuje s hospodyní a pozve
všechny na večerní končinovou zábavu.
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rok 1981
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rok 2011 				

K vodění medvěda v Malhoticích
neodmyslitelně patří koňský povoz

Strom na májku se vždy pečlivě vybírá

Kácení máje
První zmínka o kácení máje v Malhoticích, je z roku 1946. Nejednalo
se ještě o každoroční tradici, ta byla započata až koncem 70. let. Od té
doby je kácení máje pořádáno sborem dobrovolných hasičů koncem května
na výletišti v zámeckém parku. Máj se staví den předem a hlídání máje
je výsadou mladých hasičů, kteří také při kácení bojují o vlajku, která je
umístěna na špici májky. Každoročně je kácení máje provázeno bohatým
kulturním programem s dechovou hudbou a po skácení máje (v Malhoticích
díky důmyslnému mechanismu sklápění) následuje taneční zábava.
14
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Divadlo
V roce 2002 sbor zahájil tradici divadelních představení. Pozval ochot
nický divadelní soubor „Tyl“ z Drahotuš. Prvním přestavením tohoto souboru
u nás byla hra N. V. Gogola – Revizor.
Odměnou ochotníkům nebyl jenom bouřlivý potlesk plného sálu ale
také mísa bramborových placek za kterými se ochotníci rádi vrací s nově
nastudovaným přestavením.

První představení divadelního spolku „Tyl“ – hra Revizor
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Sbor nezůstával jenom doma ale vydával se také na cesty. Velmi popu
lární byly zájezdy do vinného sklípku či několikadenní zájezdy. Sbor dvakrát
navštívil Bratislavu, v roce 1969 a roce v 1988. Další zájezdy se uskutečnily
například v roce 1977 do Českých Budějovic, v roce 1983 na Znojemské hody
v roce 1985 do Brna, v roce 1989 do Prahy a v roce 1995 do Litoměřic.

Ve funkcích starostů a velitelů se za dlouhá léta činnosti sboru vystřídalo
mnoho schopných mužů. Jelikož nemáme přesné údaje o všech a o období
jejich funkce uvádíme pouze jména nám známa:

Starostové
Rajmund Matuštík st.
Bohuslav Duchoň
František Strnadel
František Zamazal
František Kobliha dosud

Velitelé
Rajmund Matuštík st.
Josef Mikulík
František Škrobálek
Vladimír Kočnar nejst.
Zdeněk Kubeša
Alois Roháček ml.
Roman Ježek dosud

Nejstarším členem našeho sboru je bratr Alois Roháček st. Pan Roháček
se narodil 17. 10. 1920. V letošním roce oslaví krásné 91. narozeniny. Do
sboru vstoupil v roce 1948. Od roku 1954 až do roku 1998 zastával funkci
pokladníka. Celých 44 let tento úkol plnil pečlivě a svědomitě. Bratr Roháček
je příkladem i dnešní generaci. I přes svůj vysoký věk a zdravotní obtíže je 17
ochoten vždy poradit a pomoci, za což mu náleží náš velký dík.

Funkcionáři v SDH Malhotice
v roce 2011
Starosta		

František Kobliha

Náměstek starosty

Miroslav Buchtinec

Jednatel		

Miroslav Černocký

Velitel			

Roman Ježek

Zástupce velitele

David Šíma

Strojník		
			

Ladislav Hostaša, Miroslav Černocký,
Vladimír Kočnar nejm., Pavel Novák ml.

Hospodář		

Jitka Černocká

Revizor účtu		

Ladislav Hostaša

Preventista		

Václav Čepica, Marek Černocký, Radim Kobliha

V současné době má sbor 23 členů.
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Fotografie sboru z roku 2011 / Horní řada zleva: David Šíma, Radim Kobliha, Marek Černocký,
Vladimír Kočnar nejm., Tomáš Maňas, Pavel Hostaša / Dolní řada zleva: Jan Holeček, Jan
Kuchař, Miroslav Černocký, Václav Čepica, Roman Ježek, Ladislav Rák, Ladislav Hostaša,
Oldřich Kubeša ml. / Sedící zleva: Miroslav Buchtinec, František Kobliha, Alois Roháček st.,
František Strnadel, Stanislav Voldán. / Při fotografování chyběli: Tomáš Balada, Lubomír
Lehnert ml., Veronika Řimáková, Jakub Ježek.

Soutěžní družstvo v roce 2011 / Horní řada zleva: Jan Holeček, Vladimír Kočnar nejml.,
Pavel Novák ml., Marek Černocký / Dolní řada zleva: David Šíma, Jaromír Novák, Radim Kob
liha, Pavel Hostaša, Oldřich Kubeša ml.
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Fotografie sboru z roku 2011 / Horní řada zleva: David Šíma, Vladimír Kočnar nejm., Radim
Kobliha, Marek Černocký, Jaromír Novák, Tomáš Maňas, Pavel Novák ml., Pavel Hostaša /
Dolní řada zleva: Jan Holeček, Jan Kuchař, Miroslav Černocký, Václav Čepica, Roman Ježek,
Ladislav Hostaša, Ladislav Rák, Oldřich Kubeša ml. / Sedící zleva: Miroslav Buchtinec, Fran
tišek Kobliha, Veronika Řimáková, František Strnadel, Stanislav Voldán. / Při fotografování
chyběli: Alois Roháček st., Tomáš Balada, Lubomír Lehnert ml., Jakub Ježek.
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Členové sboru při pietním aktu k oslavě výročí konce 2. světové války / Foto z roku 2011
/ Horní řada zleva: Jan Holeček, Vladimír Kočnar nejm., Pavel Novák ml., Jaromír Novák. /
Dolní řada zleva: František Kobliha, Miroslav Černocký, Ladislav Rák, Radim Kobliha, Miro
slav Buchtinec, Ladislav Hostaša, Jan Kuchař.

